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Arenys de Mar

Argentona

Artés

Avinyó

Badia del Vallès

Bagà

Balsareny

Bigues i Riells

Calaf

Caldes de Montbui

Canovelles

Cardona

Castellar del Vallès

Castellbell i el Vilar

Castellet i la Gornal

Castelldefels

Castellví de Rosanes

Centelles

Cervera

Collbató

Consell Comarcal  
de la Se garra

Consell  
Comarcal del Garraf

Copons

Cornellà de Llobregat

Cunit

Dosrius

El Masnou

El Prat de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Gelida

Granollers

Igualada

La Granada

La Pobla de Claramunt

La Pobla de Lillet

L’Arboç

Les Franqueses  
del Vallès

L’Esquirol

Lliçà de Vall

Malgrat de Mar

Manlleu

Masquefa

Mataró

Moià

Molins de Rei

Mollet del Vallès

Monistrol de Montserrat

Montgat

Montornès del Vallès

Muntanyola

Navàs

Òdena

Olivella 

Palafolls

Palau Solità i Plegamans

Parets del Vallès

Polinyà

Puigcerdà

Reus

Roda de Ter

Sallent

Sant Adrià de Besòs

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu  
de Llavaneres

Sant Boi de Llobregat

Sant Cebrià de Vallalta 

Sant Feliu de Codines

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Sant Llorenç Savall

Sant Quintí de Mediona

Sant Quirze de Besora

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma  
de Gramenet

Santa Eugènia de Berga

Santa Eulàlia  
de Ronçana

Santa Margarida  
de Montbui

Santa Margarida i els 
Monjos

Santa Maria d’Oló

Santa Perpètua  
de Mogoda

Sentmenat

Subirats

Teià

Terrassa

Tiana

Torelló

Torroella de Montgrí

Torrelles de Llobregat

Ullastrell

Vacarisses

Vallbona d’Anoia

Vic

Vilafranca del Penedès

Vilanova del Camí

Vilanova del Vallès

Vilanova i la Geltrú
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Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:   

Tel.:        A/e:

Grup sanguini:  Al·lèrgic/a a:

Nom de l’escola o IES:

Adreça:   

Curs:   Grup:

Tutor/a:   

En cas d’accident aviseu a:

Adreça:     Tel.:

dadespersonals
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horari
primer trimestre
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dilluns
lunes



5

horari

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

dimarts
martes

dimecres 
miércoles

dijous
jueves

divendres 
viernes

dilluns
lunes

segon trimestre



6

horari

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

dimarts
martes
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viernes

dilluns
lunes

tercer  trimestre 
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 calendari

Festes 
del 2017

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya 

12 d’octubre

Festa Nacional d’Espanya 

1 de novembre

Tots Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució  

8 de desembre

La Immaculada 

25 de desembre

Nadal

26 de desembre

Sant Esteve

Festes 
del 2018

1 de gener

Cap d’Any

6 de gener

Reis

30 març

Divendres Sant

2 d’abril

Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig

Festa del Treball 

24 de juny

Sant Joan 

15 d’agost

L’Assumpció

escolar a Catalunya
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2017/2018
calendari /pla de curs

setembre2017

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30

novembre2017

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 

gener2018

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

octubre2017

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31

desembre2017

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

febrer2018

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28

acabar
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2017/2018

març2018

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31

maig2018

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31

juliol2018

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31

abril2018

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30

juny2018

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30

agost2018

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

calendari /pla de curs
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17 OBJECTIUS PER TRANSFORMAR EL MÓN

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) són un conjunt d’objectius per transformar 

el món que marcaran el full de ruta de molts 

països durant els propers anys per avançar cap 

al desenvolupament sostenible. El setembre 

del 2015, 193 països van acordar 17 Objectius 

de Desenvolupament Sostenible per aconseguir 

el repte extraordinari d’erradicar la pobresa, 

combatre la desigualtat i la injustícia i promoure 

un desenvolupament sostenible per fer front al 

canvi climàtic.

Els humans tenim la capacitat de canviar el món.

Ja hem vist que les nostres activitats posen 

en perill el fràgil equilibri dels ecosistemes, 

transformen el paisatge i contaminen l’entorn.

Gràcies a la conscienciació, a l’entesa i a l’acció de 

tots plegats, però, també tenim la possibilitat de 

resoldre aquests problemes. Perquè això passi cal 

que tots ens hi impliquem.

Al llarg d’aquesta agenda coneixereu els diferents 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides a través de les activitats que s’hi 

proposen. Uns objectius molt ambiciosos, que 

volen millorar les condicions de vida de tota la 

humanitat i construir un món millor, en què ningú 

es quedi enrere.

Amb aquests objectius a l’horitzó tenim molt camí 

per recórrer! Som-hi!

Valentí Junyent i Torras

President de la Xarxa de Ciutats  

i Pobles cap a la Sostenibilitat

presentació

Icones dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
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introducció als continguts   

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) de les Nacions Unides marquen el camí i les 

passes que cal seguir per transformar el nostre 

món en un món millor.

Posar fi a la pobresa i la fam, que tothom pugui 

tenir bona salut i aigua neta, l’energia sostenible 

i assequible, el treball decent i el creixement 

econòmic, les comunitats sostenibles, el 

consum responsable i la producció, l’educació 

de qualitat, la igualtat de gènere, l’apoderament 

femení, la reducció de les desigualtats... Són 

alguns dels pilars fonamentals dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides.

Amb l’assoliment d’aquests objectius es vol 

millorar la vida de les persones de tot el planeta. 

Els governs, però també els seus ciutadans, ens 

hem d’arremangar per tal de fer-ho realitat.

Al llarg de l’agenda trobareu activitats didàctiques 

i informacions setmanals relacionades amb 

el coneixement i les actuacions necessàries 

per aconseguir dur a terme els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides.

Ja s’està intentant fer realitat els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible! Ens hi ajudes?

JUNTS PODEM DEIXAR UN MÓN MILLOR DE COM ENS L’HEM TROBAT!

(Font: Respon.cat)



agost/setembre2017
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dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

28

29

30



Sabies que...?

13

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides són 17 
objectius per transformar el món que tenen com a finalitat erradicar la pobresa i la 

desigualtat i promoure un desenvolupament sostenible per fer front al canvi climàtic. 
Ves-los descobrint al llarg d’aquesta agenda!

32

1

31



setembre2017

14

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

6

5

4



Et recomanem...

15

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

Descarrega’t l’app dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides  
(la trobaràs a: https://sdgsinaction.com/es.html). Amb aquesta aplicació descobriràs com 

la feina diària dels governs locals està dirigida a implementar-los.

109

8

7



setembre2017

16

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

13

12

11 Diada Nacional  
de Catalunya
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dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

El lloc on neix una persona no hauria de predeterminar les seves possibilitats de vida.

1716

15

14

Dia Internacional per a la 
Protecció de la Capa d’Ozó
#capaozo #diaozo



setembre2017

18

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

20

19

18
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dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

Dotar-se de poder polític és el millor camí per fer front a la pobresa i encarar els reptes del desenvolupament sostenible. Són els governs 
locals els que es troben en la posició ideal per facilitar la cooperació entre els organismes públics, el sector privat i la societat civil i tirar 

endavant les polítiques  més adequades i coherents per solucionar les problemàtiques que ens afecten.

2423

22

21

Dia Europeu Sense Cotxes
#sensecotxes #diasensecotxes

Dia Internacional de 
la Pau
#diapau



setembre/octubre2017
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dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

27

26

25



la nostra proposta!

21

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

130

29

28

Our Choice és una aplicació interactiva en què s’examinen les causes de l’escalfament global i es presenten 
idees i solucions innovadores per frenar-lo. És una aplicació atractiva, plena de fotografies, gràfics interactius i 

animacions, que vol inspirar els lectors perquè prenguin mesures, no només a títol individual sinó com a 
participants en els processos polítics de presa de decisions.

Dia Mundial del Cor
#diamundialcor

Dia Internacional  
de les Persones Sordes 
#sordesa

Dia Internacional  
de la Gent Gran
#gentgran

Dia Mundial dels Ocells
#diaocells



22

MONGETA VERM
ELLA

MONGETA PILARICA

MONGETA
 NEGRA

MONGETA
  DEL GAN

XET
MONGETA BANYOLINA

El llegum...
Un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides és que 

tothom tingui accés a una alimentació de qualitat i no passi fam. Els llegums 

són un dels recursos alimentaris més importants del planeta i tenen una gran 

importància en la salut, la dieta i el nostre entorn.

Són les llavors de les plantes lleguminoses. Són molt gustosos i rics en nutrients, 

accessibles econòmicament i molt energètics. Els llegums han de formar part 

de la nostra dieta de forma regular, ja que aporten proteïnes, hidrats de carboni, 

fibra, minerals, vitamines i pocs greixos. Les seves propietats augmenten si es 

combinen amb cereals.

La mongeta, el cigró o la llentia són els reis dels llegums. Tot i així, n’hi ha un gran 

ventall de varietats de cada tipus. Mireu, si no, uns quants dels diferents tipus de 

mongetes que existeixen:

A més a més, el cultiu de llegums millora la fertilitat i la producció de la terra (els 

bacteris simbionts presents a les arrels de les plantes lleguminoses s’encarreguen 

de fixar el nitrogen de l’atmosfera al sòl. Així també s’evita l’ús de fertilitzants 

sintètics contaminants!). 
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El cultiu de llegums, per tant, ajuda a assolir diversos Objectius de 

Desenvolupament Sostenible: d’una banda ajuda a posar fi a la fam, assolir la 

seguretat alimentària i la millora de la nutrició (objectiu núm. 2) i, de l’altra, ajuda a 

promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, a aturar la degradació de les 

terres i a frenar la pèrdua de la diversitat biològica (objectiu núm. 15).

 BENEFICIS AMBIENTALS!     

BENEFICIS EN LA SALUT I EN LA DIETA!

A quin llegum es refereixen les endevinalles i jeroglífics següents?

1 - El llegum que pega més fort    

2 -  Fe +          

3 - N’hi ha unes que teixeixen                         

4 -   + ja     

5 - Els llegums més eixerits        

6 -     + 1 +              

7-   T +  + 1 + SS+           

Per què ens fan tirar pets les mongetes? 

Menjar llegums pot generar pets (flatulències!), degut a les fibres que no es poden digerir i que 
són fermentades pels bacteris intestinals.  Per evitar gasos, cal coure’ls bé o acompanyar-los amb 

espècies com el comí ;) I tu, ja vas a reacció?

el repte!



octubre2017

24

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

4

3

2  Dia Mundial de l’Hàbitat
#habitat diahabitat

Dia Mundial dels Animals
#diaanimals 

Dia d’Anar a Peu a l’Escola 
#walktoschoolday #anarapeuescola



Et recomanem...

25

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

Perquè no vagis perdut, en aquest enllaç de la revista Opcions pots consultar quines són les fruites i 
verdures de temporada: http://opcions.org/sites/default/files/pdf/CalendariTemporada.pdf

87

6

5Dia Mundial dels Professors
#diaprofessors



octubre2017

26

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

11

10

9 Dia Mundial  
de la Vista
#vista



Sabies que...? 

27

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

El Banc de Llavors del Vallès Oriental és un projecte de recuperació i difusió de les varietats locals de llavors, que té 
com a objectiu preservar i reivindicar l’agrobiodiversitat cultivada de la comarca. Fes-hi una ullada, hi trobaràs més 

de 30 varietats de mongetes! http://www.llavorsvallesoriental.cat/especies    

1514

13

12

Dia Internacional per a la  
Reducció de Desastres Naturals 
#desastres #diadesastres

Festa Nacional  
d’Espanya



octubre2017

28

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

18

17

16 Dia Mundial de l’Alimentació
#sobiraniaalimentaria

Dia Internacional  
per a l’Erradicació de la Pobresa
#pobresa



La nostra proposta!

29

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

Si surts a caçar bolets, l’app Boletus t’ajudarà a identificar els que trobis de forma senzilla.   
L’app et permet indicar diverses característiques del bolet en qüestió: el color, la forma del 

capell, etc. i després et proposa els bolets que més s’hi assemblen de la seva base de dades.

2221

20

19



octubre2017

30

dilluns
lunes

dimarts
martes

dimecres
miércoles

25

24

23

Dia Mundial d’Informació  
Sobre el Desenvolupament
#desenvolupament



La nostra proposta!

31

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

A les biblioteques, a part de llibres, també hi trobes accés a internet. Tothom pot tenir accés a la 
tecnologia i a la informació. L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 9 tracta que això es pugui 

fer extensible arreu del món. Aprofita-les tu que les tens a prop!

2928

27

26
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Horts amb productes  
de temporada:  
estan de moda! 

L’agricultura ecològica i sostenible tracta de mantenir la 

producció sense malmetre el medi ambient. Diversos Objectius 

de Desenvolupament Sostenible coincideixen en el fet que és del 

tot necessari promoure aquest tipus d’agricultura (objectius núm. 

2 i núm. 12). Amb els fertilitzants de síntesi i els plaguicides la 

producció agrícola va augmentar molt, ja que les collites no es veien 

afectades per les plagues. Se n’ha pagat un preu molt alt, 

però, tant ambientalment com en la salut humana. Per això 

cal reduir l’alliberament d’aquests productes i així evitar 

els efectes adversos en la salut i el medi ambient.

En l’agricultura ecològica, per lluitar contra algunes 

plagues en comptes de plaguicides s’utilitzen enemics 

naturals que es mengen aquestes plagues, com és el cas 

de la utilització de certs invertebrats. Una altra estratègia 

per combatre les plagues consisteix a confondre els mascles 

escampant feromones de femella pels camps. Aleshores els mascles 

són incapaços de trobar les femelles i, per tant, la plaga no es pot 

perpetuar.

En l’agricultura convencional s’utilitzen grans extensions de 

terreny per a un únic cultiu, en canvi, en el cultiu ecològic s’utilitzen 

parcel·les petites amb una gran diversitat de productes diferents. I 

així cada temporada té els seus productes!

Comprar de temporada té molts avantatges: s’estalvia en transport 

(i, per tant, es produeixen menys emissions de CO2, es gasta menys 

energia, hi ha menys escalfament i com a conseqüència menys 

canvi climàtic!), s’estalvia en refrigeració, els aliments no perden 

nutrients, i el que és millor: el cos rebrà els nutrients necessaris per 

a l’època i, per tant, menjarem aliments més saludables!
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el repte!

De tots aquests productes, digueu amb quins ompliríeu el cistell ara mateix. 

Encercleu els 10 productes que anirien a parar al cabàs de la tardor, durant els 

mesos d’octubre i novembre.

En aquest enllaç podreu consultar un calendari de fruites i verdures de  temporada:   

http://opcions.org/sites/default/files/pdf/CalendariTemporada.pdf

Seguiu la moda de les fruites, verdures i hortalisses, val la pena! Estigueu al 
cas de les textures, els sabors i els colors del moment! Estar a l’última dels 

aliments de temporada té molts beneficis! Mengeu-vos-els!



octubre/novembre2017

34
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miércoles

1

31

30

Dia Universal de l’Estalvi 
#diaestalvi

Tots  
Sants



35

dijous 
jueves

divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 10 consisteix a reduir la distància entre les 
persones més riques i les més pobres. Per això cal que els governs adoptin polítiques, en 

especial fiscals i salarials, per aconseguir més igualtat.

54

3

2



novembre2017
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6



Sabies que...?

37

dijous 
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viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que impliquen organitzacions socials i ciutadanes per conservar 
la natura, el paisatge i el patrimoni cultural de diferents indrets i que requereix la col·laboració dels propietaris d’aquests indrets i la 

ciutadania. La conservació de la natura no només és responsabilitat de les administracions, és cosa de tothom!

1211

10

9

Dia Mundial de la Ciència al  
Servei de la Pau i el Desenvolupament 
#diaciencia 

Sant Martí
#estiuet



novembre2017

38

dilluns
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dimarts
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dimecres
miércoles

15

14

13

Dia Mundial de la Diabetis 
#diadiabetis



Sabies que...?

39
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divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

La Xarxa de Custòdia del Territori és una organització que vol impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del 
territori al nostre país. A http://custodiaterritori.org/ca hi trobaràs la informació dels diferents projectes de participació 

de la societat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà. 

1918

17

16
Dia Internacional per la Tolerància  
#tolerancia



novembre2017

40

dilluns
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dimarts
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22

21

20

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
#EWWRCat #prevencio

Dia Mundial de la Infància 
#infancia



La nostra proposta!

41

dijous 
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divendres
viernes

dissabte
sábado

diumenge 
domingo

Si estàs interessat a conservar la natura i els paisatges del nostre país, en el portal http://www.viulaterra.cat/ca obtindràs 
informació de les diverses activitats que organitzen les entitats de custòdia del territori: visites guiades a espais naturals, 

cursos, exposicions, xerrades, etc. Implica’t activament en les iniciatives que es promouen!
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Dia Internacional per a l’Eliminació  
de la Violència Contra la Dona
#violenciadona

Dia Sense Compres
#diasensecompres
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La biònica és l’aplicació de mètodes i sistemes inspirats en la natura per al disseny de ginys i 
tecnologia. Consisteix en l’anàlisi del funcionament dels éssers vius, i un cop descoberts els seus

mecanismes, a materialitzar-ho en els aparells.

32

1

30

Dia Mundial de la  
Lluita Contra la Sida
#diacontralasida

Dia Internacional de les  
Persones amb Discapacitat
#discapacitat
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Arròs al Delta:  
no fem salat!

Us heu parat a pensar d’on surten els milers de grans 

d’arròs que consumim? Al delta de l’Ebre s’hi conreen 

vastes extensions d’arrossars i és d’on surten els grans 

que més endavant formaran part de les nostres paelles o 

arrossos a la cubana.

Garantir la sostenibilitat dels sistemes de producció 

d’un cultiu tan important per a la humanitat forma part 

de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 2. 

Els cereals són el gran puntal de l’alimentació humana, 

juntament amb els llegums. Dels cereals se n’aprofita el 

gra, del qual es pot fer farina i, amb aquesta, pa, pasta, etc. 

Els efectes del canvi climàtic sobre els arrossars s’han 

fet notar. L’increment de la temperatura i la sequera han 

fet augmentar la salinitat dels sòls i l’aigua, i això ha fet 

minvar la producció dels camps d’arròs. D’altra banda, la 

plaga del cargol poma, una espècie invasora que té efectes 

devastadors sobre els arrossars, s’ha expandit sense 

aturador i ha provocat danys enormes a les collites.

S’ha observat que si s’inunden els camps amb aigua de mar 

es frena l’expansió del cargol poma, però la collita d’arròs 

minva degut a la salinitat. Per sort, un cop més la ciència 

surt al rescat. El projecte de recerca Neurice (finançat a 

través de la convocatòria europea de seguretat alimentària 

sostenible) té com a objectiu aconseguir noves varietats 

d’arròs que siguin tolerants a una alta concentració de sal 

sense que se’n vegi afectada la collita. D’aquesta manera 

es podrà lluitar contra la plaga tan terrible del cargol poma 

i alhora mantenir la producció d’arròs! Si voleu saber més 

coses sobre aquest projecte, feu una ullada a aquest 

enllaç: http://bit.ly/2mseQTZ
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el repte!

Ordeneu i numereu les imatges (de l’1 al 7)  
i construïu la història d’un gra d’arròs: des de 
quan es prepara el terreny per plantar-lo fins 
que arriba al plat. 

1.  Preparació de la terra: s’enterren les restes 
de la collita anterior i es barregen mentre el 
terreny està inundat (finals d’hivern).

2.  S’eixuga la terra, s’adoba, es reconstrueixen 
els marges i es prepara per a la sembra.

3.  Inundació dels camps i sembra: per terra 
o bé per aire s’escampen les llavors pels 
camps. S’aprofita per adobar i tractar els 
camps també (principis de maig).

4. Creixement de l’arròs.

5.  Recol·lecció de l’arròs: quan el gra és madur 
cal segar (setembre-octubre).

6. Condicionament del gra en una indústria.

7.  Arròs preparat perquè et puguis menjar una 
bona paella. Que aprofiti!

Fotografies: Creative Commons (extretes del document de prevenció: 
«El cultiu de l’arròs», elaborat per la Generalitat de Catalunya).  
Llicència Creative Commons.  Autora: M. Pilar Pàmies del Cacho.
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Dia de la Constitució

 Dia Mundial del Sòl 
#diamundialsol

Dia Internacional dels Voluntaris per al 
Desenvolupament Econòmic i Social  
#voluntaris
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El geni Leonardo da Vinci era un amant de la natura i va aplicar els seus estudis sobre la 
naturalesa a molts dels seus dissenys. Leonardo va dissenyar una màquina voladora, 

l’ornitòpter, a partir d’un estudi anatòmic dels ocells.

109
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La Immaculada

Dia dels Drets Humans 
#dretshumans
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Dia Internacional  
de les Muntanyes 
#muntanyes #diamuntanyes
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Les vetes adherents (conegudes com Velcro) són un sistema de tancament ràpid i senzill entre dues superfícies que consisteix en dues 
tires de teixit diferent: una consta de ganxos diminuts flexibles i l’altra, de fibres embolicades. Les vetes adherents imiten el sistema 

d’adherència de les llavors d’una planta als pèls dels animals i són un clar exemple de disseny inspirat en la natura.
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A Catalunya hi ha un centenar d’espècies exòtiques invasores. Entre les espècies amb més impacte econòmic 
destaquen el cargol poma, el musclo zebrat i el mosquit tigre. Hi ha almenys 900 espècies d’origen exòtic: la majoria 

són plantes, però també hi ha invertebrats, algues, peixos, ocells, rèptils i mamífers.
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Itineraris Parcs és l’app dels itineraris senyalitzats de la Xarxa de Parcs Naturals. Hi trobaràs més de 180 itineraris amb 
informació detallada, perfil topogràfic, dificultat, recursos multimèdia, realitat augmentada, avisos, punts d’informació, etc. 

Descarrega-te-la a: http://parcs.diba.cat/aplicacions-mobils i treu el màxim profit de les teves sortides als parcs naturals!

3130

29

28
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Llars verdes,  
escalfor verda  

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 7 

consisteix a garantir que tothom tingui accés a energia 

verda, assequible i segura. 

Bona part de l’energia que usem habitualment encara 

prové dels combustibles fòssils, que són en bona part els 

causants del canvi climàtic. Cal una transició energètica 

cap a fonts d’energia renovables. 

En aquesta zona del Mediterrani gaudim de molts 

boscos, que generen una gran quantitat de biomassa. 

La biomassa no és res més que matèria orgànica, tan 

d’origen vegetal com animal. L’energia que conté la 

biomassa és energia solar emmagatzemada a través de 

la fotosíntesi i per tant és una font d’energia renovable. 

Quan aquesta biomassa és cremada (per exemple, la 

llenya), allibera una gran quantitat d’energia que podem 

utilitzar per escalfar les cases. 

Els nostres avis ja ho feien: utilitzaven biomassa per 

escalfar-se, coure aliments i inclús il·luminar la casa. 

Actualment, la gran majoria de cases encara s’escalfen 

utilitzant combustibles fòssils, però ja ha arribat el 

moment en què l’ús a llarg termini de la biomassa és un 

gran estalvi de diners: la llenya triturada costa menys de 

la meitat que el gas o el gasoil!

Tornem a escalfar-nos com els avis, però amb les estufes 

modernes i eficaces que la tecnologia ens proporciona!
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el repte!

   Sí a la biomassa! 
- 100 % renovable!

- S’aprofiten els recursos propis, i, per tant, reduïm la dependència externa d’energia

- Disminuïm l’ús de combustibles fòssils

- Evitem incendis amb la gestió forestal

- Generem llocs de treball

Avet, pi negre, pi roig, pi blanc, pi pinyer, teix, 

lledoner, om, faig, roure, alzina, vern, bedoll, tell, 

pollancre, àlber, trèmol, salze, auró, freixe

Localitzeu en aquesta 

sopa de lletres el nom 

de 20 arbres que podem 

trobar als boscos de les 

nostres contrades. 

                K K
               F E
              P H O W
              O P N B
             J T R A B N
             X T E I X S
            Z M T B F R R T
            H I X T V J U C             
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        D A N R D Y D Y Q L R A R I O V
       L Q P I T Z J O E E C V N B F C E V
       J Z S P O D A P Y N L A C D P I T Q
      W L H W I M N S I A N M P R A Z G B L C
      D Y K Q P I D C L C R C R E L E L O Q G
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    M K H S A U L P A B R M G X O O R K J R F I W E 
    J E X I E R F E E H J N P E W T P I U R W J R D
   W W Q I S G D C E T F R S U B R U R A U P B T A T G
   G N I X I T P I V W V P W X V N G H B M Z S C J W Z
  Z I M O O Y I K K Z P D G W T Z V H E W D E D O L L E V
  I V E R S B F P J M W V S S L J M F P N U H T O F C N G
 I V Q I E P V E Z L A S X W G T B Y C V P I K Z Z O G I A 
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No abandonis mai un animal de companyia al medi natural! Perquè no s’ho mereix i 
perquè podria iniciar una invasió biològica. El cas de l’expansió massiva de la cotorra

argentina es va originar d’aquesta manera.
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El projecte de ciència ciutadana RIU.net disposa d’una app per avaluar la qualitat ecològica 
dels rius de manera senzilla i oberta a tothom qui vulgui participar i conèixer l’estat dels cursos 

fluvials. Participa-hi a http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici
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L’app Mosquito Alert és un sistema d’alerta ciutadana per investigar i controlar l’expansió del mosquit tigre, que s’ha expandit a 
conseqüència del canvi climàtic i la globalització. Aquesta app ajuda científics i  gestors a detectar els mosquits i els seus llocs de cria. 

D’aquesta manera podran millorar les accions de control i predir l’expansió del mosquit tigre cap a zones on encara no ha arribat. 
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Degut als pesticides dels camps, les abelles estan en retrocés. Algunes abelles 
comencen a trobar refugi a les ciutats, fins i tot ja podem degustar mel feta en algunes 

ciutats europees. Apicultura urbana. Qui ho diria, eh? 

2827
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Dia Mundial de la Reducció  
de les Emissions de CO2 
#emissionsdeco2 #emissionsco2

Dia Mundial de l’Educació Ambiental 
#educacioambiental 
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Dia Escolar de la No-violència i la Pau
#noviolencia
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Les smartcities (ciutats intel·ligents) estan dissenyades per facilitar la vida als ciutadans i fer una gestió més eficient dels serveis 
i recursos del nucli urbà gràcies a l’ús de les noves tecnologies. La implementació d’aquestes tecnologies té un impacte positiu en 

l’eficiència energètica i les emissions de carboni (Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm.7).
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Dia Internacional dels Aiguamolls
#aiguamolls #diaaiguamolls

Dia Internacional Contra el Càncer
#diacancer
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De fora vingueren i...  
de casa ens tragueren!

Introduir espècies en un territori fora del seu marc natural és un perill per a 

l’equilibri de l’ecosistema on s’introdueixen. Hi ha una gran quantitat d’espècies 

exòtiques al nostre territori (més de 1.100 espècies exòtiques catalogades a 

Catalunya). El problema greu sorgeix quan alguna d’aquestes espècies és capaç 

d’expandir-se en un període breu de temps. És aleshores que aquestes espècies 

exòtiques es converteixen en invasores (a Catalunya n’hi ha registrades més de 

100). 

Actualment, el fenomen de les invasions biològiques va en augment degut 

a la globalització, al moviment de persones i mercaderies i, també, al canvi 

climàtic. Les invasions biològiques són una amenaça per a la conservació de 

la biodiversitat, ja que sovint les espècies invasores desplacen les espècies 

autòctones (per depredació, transmissió de malalties, etc.) i poden modificar 

l’estructura i el funcionament dels ecosistemes (frenar la pèrdua de biodiversitat 

i protegir els ecosistemes i les espècies amenaçades forma part de l’Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible núm. 15). Les espècies invasores poden comportar 

grans pèrdues econòmiques sobre la pesca i l’agricultura i algunes poden afectar 

fins i tot la salut pública. 
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el repte!

D’aquestes espècies vegetals o animals dels nostres entorns 
assenyaleu quines són les invasores i quines, les autòctones. 
Algunes espècies invasores potser us sorprendran de tan 
comunes que s’han arribat a fer en el nostre entorn! No us en 
refieu! Autòctones o invasores?

Per ells i per l’entorn: no abandoneu mai els vostres animals de companyia!

Canya comuna

autòctona invasora

Cargol poma 1

autòctona invasora

Gall fer3

autòctona invasora

Cotorra argentina

autòctona invasora

Tortuga de Florida

autòctona invasora

Linx4 

autòctona invasora

 Mosquit tigre 

autòctona invasora

Galzeran

autòctona invasora

Silur 2

autòctona invasora

Salamandra 

autòctona invasora

Dels crèdits de les fotografies: 1-Jess Van Dyke, 2-ZiskoW, 3-David Palmer, 4-www.lynxexsitu.es.
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Descarrega’t el joc Ciutats en Transició i sigues el primer a reduir al màxim l’impacte de la teva ciutat 
sobre el medi ambient! El trobaràs a http://agendaescolar.diba.cat/pagina/ciutats-en-transicio
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Dia Mundial del Malalt  
#diamalalt

Dia Internacional de  
la Dona i la Nena  en la Ciència
#diadonaciencia
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Dia Europeu de la Salut Sexual 
#salutsexual

Dia de l’Energia 
#energiasostenible #energia
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Cada dia respirem uns 10.000 litres d’aire. L’efecte de la 
contaminació atmosfèrica produeix més morts que els 

accidents de trànsit! 
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Dia Internacional de la Llengua Materna 
#llenguamaterna
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Els cotxes que envaeixen les ciutats són els principals responsables que se superin els índexs de 
partícules nocives fixats per Europa. És un problema de salut molt important. Cal augmentar el parc 

de vehicles elèctrics i reduir de forma dràstica els contaminants vehicles de dièsel.
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Dia Internacional de l’Os Polar 
#ospolar
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Un pulmó sa és rosat, un pulmó malalt és de color negre. Els habitants de les ciutats amb més contaminació els tenen 
negres, siguin fumadors o no. Reduir el nombre de malalts i morts produïts per la contaminació de l’aire entra dins 

l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 3: ajudar les persones a viure més temps i en condicions més bones.
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Dia Mundial de la Natura 
#diadelanatura #n atura 
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Ells hi són... i us veuen!

Us heu sentit mai sorpresos pel vol rasant d’una gavina que frisa per 

les engrunes del vostre entrepà? Els seus crits agònics ressonen 

sovint al vostre cervell?

El gavià argentat, un ocell propi del litoral que fins fa relativament 

poc s’alimentava dels recursos pesquers, ha canviat el seu estil de 

vida i fins i tot el seu hàbitat: ja no és només un ocell típic del litoral, 

sinó que sovint se’l troba en zones d’interior, on s’alimenta de restes 

de menjar d’abocadors, terrasses, patis, contenidors, etc. A què es 

deu aquest canvi de comportament?

Cada vegada som més els que vivim a les ciutats, de fet, més de la 

meitat de la població mundial viu en zones urbanes. Les ciutats no 

han parat de créixer i han acabat ocupant els hàbitats naturals on 

vivien molt animals. No és d’estranyar que molts animals s’hagin 

aventurat a provar un estil de vida més urbanita. Primer vam envair 

nosaltres el seu hàbitat, i ara són ells els que de mica en mica van 

endinsant-se en les ciutats que hem construït.

Els animals troben fàcilment aliment a les ciutats, 

fins i tot se’ls alimenta activament, fet que fa que 

ja no vegin les persones ni els cotxes com una 

amenaça.

No doneu menjar als animals salvatges, 
s’acostumen a fer dependents!

Que cada vegada hi hagi més animals dins les ciutats té avantatges i 

desavantatges. Entre els desavantatges hi ha la proliferació massiva 

d’algunes espècies. Aquests animals embruten amb els seus 

excrements, produeixen molt soroll (com el cas de les cotorres), 

poden ser vectors de malalties, etc. Tot i que també aporten grans 

avantatges, per exemple, molts dels ocells són insectívors, és a dir, 

es mengen els insectes i, per tant, eviten moltes molèsties i també 

la transmissió de malalties. Un altre exemple beneficiós són les 

colònies controlades de gats, que es mengen els rosegadors i, per 

tant, ajuden a controlar les plagues de rates.
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el repte!

Trobeu el camí perquè aquesta oreneta de poble pugui 
cruspir-se el mosquit tigre que tant ens molesta! 

De cara al futur hem d’anar transformant la forma en què construïm i administrem les nostres ciutats per 
aconseguir un desenvolupament sostenible (objectiu número 11 de les Nacions Unides).

Si en un futur tendim a fer ciutats més verdes haurem de trobar la manera d’establir  

una bona convivència entre els humans i els animals.

Estigueu atents, perquè... ells hi són i us veuen!  
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Dia Mundial de l’Eficiència Energètica 
#eficienciaenergetica
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Un alcalde de Londres es va enfrontar a gran part de l’opinió pública per tirar endavant uns peatges que obligaven a pagar per entrar amb 
cotxe al centre de la ciutat. Els efectes van ser immediats: va disminuir el nombre de vehicles, els diners es van invertir a millorar la xarxa 

d’autobusos i les tarifes es van reduir. Cal valentia política i responsabilitat ciutadana per encarar el greu problema de la contaminació!
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Dia de la Dona Treballadora 
#donatreballadora
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Dia Europeu per a la Prevenció  
del Risc Cardiovascular
#risccardio
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L’app Caliope EU permet veure el pronòstic de la qualitat de l’aire a Europa i els mapes de concentració dels contaminants 
atmosfèrics principals: ozó, diòxid de nitrogen, diòxid de sofre i material particulat. A més a més, gràcies al GPS del mòbil et 

mostra el pronòstic de la qualitat de l’aire de les estacions de monitoritatge més properes.

1817

16

15
Dia Mundial dels Drets del 
Consumidor 
#consum

Dia Internacional  
del Macaco
#macaco
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Sant Josep
#santjosep

Dia Sense Carn
#diasensecarn

Dia Internacional dels Boscos
#diadelsboscos #boscos

Dia Internacional de l’Eliminació  
de la Discriminació Racial
#discriminacioracial
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Els mòbils tenen sensors diversos que poden ser aprofitats per fer apps de tota mena.  
Un  és el sensor de camp magnètic, que ens pot donar una idea molt aproximada de la

intensitat dels camps magnètics que ens envolten.

2524

23

22
Dia Mundial de l’Aigua 
#diaaigua 

Dia Meteorològic Mundial 
#meteorologia 
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T’agradaria saber a quants decibels tens posada la teva música preferida? L’app Noise Meter 
és una de les diverses aplicacions mòbils que permeten mesurar el nivell d’intensitat sonora en 

decibels. Així podràs regular el volum dels teus auriculars per evitar danys auditius.

131

30

29

Divendres 
Sant
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Energia... manifesta’t!

L’electromagnetisme és una de les forces 

fonamentals de la naturalesa. Estem envoltats de 

camps electromagnètics invisibles a l’ull humà. Per 

exemple, la radiació del sol, que fa que la vida sobre la 

Terra sigui possible, són ones electromagnètiques.

Les nostres vides han canviat degut a les emissions 

electromagnètiques d’origen artificial (totes les 

generades per aparells com la ràdio, la televisió, 

els telèfons mòbils o els forns de microones, entre 

d’altres). Sense aquestes, la societat que avui 

coneixem no seria possible, ja que per transmetre 

la veu, les imatges i les dades a través de l’espai 

s’utilitzen ones electromagnètiques.

Però... podríem parlar de l’existència de 
contaminació electromagnètica?

No hi ha cap estudi concloent sobre l’efecte 

dels camps electromagnètics sobre la salut de 

les persones, tot i així, la biologia humana és de 

naturalesa elèctrica i es fa difícil d’afirmar que no 

tinguin cap mena d’efecte en nosaltres ni tan sols a 

llarg termini. Per tant, com que no en podem treure 

l’aigua clara, la prudència és la millor garantia si hi 

ha cap dubte (garantir una vida sana i promoure el 

benestar evitant tot tipus de contaminació ambiental 

és l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 3). 

Si agafem dos mòbils i fem que es truquin l’un a 
l’altre mentre tenim una ràdio a la vora, què passa? 
Comproveu-ho vosaltres mateixos!;)
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Us proposem que poseu de manifest una d’aquestes forces a 

través d’un experiment. Fem visible el magnetisme!

Necessitareu....

•  Llimadures de ferro (podeu demanar al vostre ferreter 

de capçalera que si fa còpies de claus de ferro us guardi 

el polsim que es genera en fer-les ;), amb això en tindreu 

prou). No les agafeu amb la mà, us podríeu tallar! Utilitzeu 

sempre alguna capseta o paperina per manipular-les.

• Un full

• Un imant

Experimenteu...

Poseu les llimadures de ferro sobre un full de paper o 

plàstic i per sota el full hi col·loqueu l’imant. Veureu com les 

partícules de ferro s’organitzen i es distribueixen segons el 

camp magnètic que genera l’imant. 

el repte!

I si voleu saber-ne més, en aquest web trobareu la resposta a alguns dels dubtes  

més freqüents sobre l’electromagnetisme i la telefonia mòbil: 

http://governancaradioelectrica.gencat.cat/web/guest/multimedia

Alguns consells per reduir el nivell d’exposició als camps electromagnètics:

• És recomanable apagar el wifi del mòbil quan anem a dormir.

• És millor parlar pel mòbil utilitzant auriculars o posant l’altaveu.

• És preferible enviar missatges de text.

• Mirem d’utilitzar el telèfon fix quan puguem.

•  Cal parlar pel mòbil en llocs oberts que tinguin bona cobertura. S’han d’evitar els 

ascensors o túnels, ja que fan que el mòbil emeti a la màxima potència.

La distància als aparells és important: tots els camps electromagnètics decreixen 
ràpidament quan s’allunyen de la font!
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L’aplicació Al K. Polen utilitza les dades obtingudes cada setmana a les diferents estacions 
de mostreig de pol·len catalanes i t’indica els nivells de cada factor al·lèrgic. 

87

6

5

Dia Mundial de la Salut 
#diasalut
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L’app Residus et diu a quin contenidor va cada objecte i en què es 
transforma. Gestionar bé els residus estalvia diners a tothom. Ara ja no tens 

excusa per no separar correctament els teus residus!

1514

13

12
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Dia Mundial de la Veu 
#diaveu
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L’app BibliotequesXBM mostra les biblioteques públiques de la província de Barcelona més properes a 
la posició de l’usuari o respecte a la localització que s’indiqui, i les activitats que s’hi fan.

2221

20

19Dia Mundial de la Bicicleta 
#diamundialdelabicicleta

Dia de la Terra 
#diadelaterra
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#santjordi  

Dia Mundial de l’Animal de 
Laboratori
#animaldelaboratori

Dia Africà del Paludisme 
#malaria 

 Dia Internacional Sense Soroll
#diasensesoroll #sensesoroll
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La contaminació del trànsit té efectes sobre el desenvolupament neurològic a curt termini: s’ha demostrat que 
disminueix la capacitat d’atenció dels nens. Cal millorar la planificació urbana i el transport!

2928

27

26

Dia Internacional de la Dansa
#diadansa
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Aules globals:  
aprendre per gust i de gust 

L’Objectiu de Desenvolupament 

Sostenible núm. 4 consisteix a 

proporcionar a totes les persones 

accés a l’educació i a la formació 

perquè puguin desenvolupar tot 

el seu potencial. Afortunadament 

la tecnologia i les xarxes digitals 

tenen un paper fonamental a l’hora 

de garantir un accés igualitari a la 

informació i al coneixement. Les 

eines digitals que tenim al nostre 

abast poden ser de gran ajuda a l’hora 

d’innovar, emprendre, i inclús poden 

obrir noves oportunitats laborals 

(Objectiu de Desenvolupament 

Sostenible núm. 8).

Astronomia, idiomes, llengua dels 

signes, cuina moderna, disseny, 

intel·ligència artificial, programació, 

fotografia, escriptura, bricolatge, 

filosofia... tot el que us podeu imaginar 

i molt més ho podeu aprendre de 

forma gratuïta a través de la xarxa.

Us proposem uns quants recursos 
digitals perquè aprengueu tot el que 
vulgueu.  

Classes amb centenars de milers d’alumnes? Sí, avui dia és possible gràcies als 
MOOC (de massive open online course): les plataformes d’aprenentatge en què 
les mateixes universitats ofereixen cursos en línia de tot tipus de disciplines, 
oberts a tothom i gratuïts!
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aprendre per gust i de gust 
UCATx: és una plataforma impulsada pels centres del sistema universitari 

català i la Generalitat de Catalunya. Ofereix una gran diversitat de MOOC en 

diversos idiomes. Tria i remena!  (http://ucatx.cat)

Coursera: a Coursera hi trobareu centenars de cursos fets per les universitats 

amb més renom d’arreu del món (Harvard, Stanford, MIT i un llarguíssim 

etcètera). (https://es.coursera.org)

aulaFácil:  no és la plataforma més ortodoxa que hi ha, però és de les més 

amenes que podeu trobar, amb categories per a tots els gustos i edats. 

(http://www.aulafacil.com)    

Desxifreu el codi i trobeu el missatge amagat:

el repte!

falta
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 Dia Internacional dels Treballadors
#diatreballadors

Dia Mundial de l’Asma 
#asma
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Si vas d’excursió al bosc, emporta’t un biòleg de butxaca! Amb les apps iNaturalist o Natusfera podràs 
consultar totes les espècies de fauna i flora que et vagis trobant pel camí i de pas ajudaràs els científics a fer 

un inventari de la zona! Són plataformes de ciència ciutadana per estudiar la biodiversitat.

65

4

3
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A la pàgina web http://www.diba.cat/es/apps trobaràs una llista d’aplicacions de 
cadascun dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Hi trobaràs 

informació de rutes, llocs d’interès, activitats culturals, etc.  

1312

11

10

Sant Ponç
#santponç

Dia Mundial de les Aus Migratòries 
#diaausmigratories @WMBD
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14 Dia Mundial de la Hipertensió  
#hipertensio

Dia Internacional de la Família 
#familia
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Vols fer un circuit aeri per la Terra? Visita http://www.airpano.com  
i gaudiràs d’unes fantàstiques vistes virtuals de 360º!

2019

18

17
Dia Mundial de les 
Telecomunicacions  
Dia d’Internet 
#diainternet

Dia Mundial del Reciclatge
#joreciclo #residus 
#reciclatge

Dia Internacional dels Museus
#diamuseus

Dia Internacional Contra  
 l’Homofòbia i la Transfòbia
#homofobia 
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Dia Mundial de la Diversitat Cultural  
per al Diàleg i el Desenvolupament
#dialeg

Dia Internacional de la Diversitat Biològica 
#biodiversitat
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Tot i que no substitueix l’aprenentatge d’idiomes, l’aplicació Speak and Translate 
és com un intèrpret digital que et permetrà tenir una conversa amb algú d’un altre 

país. El micròfon del telèfon escolta una conversa entre dos idiomes i la tradueix.

2726

25

24Dia Europeu dels Parcs Naturals
#parcsnaturals

 Dia de l’Àfrica  
#diaafrica
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28 Dia Nacional de la Nutrició 
#nutricio
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Observadors del Mar és un portal de ciència ciutadana en què es recopilen observacions dels ciutadans sobre fenòmens que 
tenen lloc al mar. Les dades són utilitzades en els projectes de recerca per comprendre millor l’impacte del canvi climàtic en la 

biologia i la distribució d’espècies. Sigues un observador a:  http://www.observadorsdelmar.cat/index.php

32

1

31
Dia Mundial Sense Tabac 
#diasensetabac
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Fondre’s al mar...

La protecció de les costes i els oceans i la 

utilització dels recursos marins de forma 

sostenible són uns dels Objectius prioritaris del 

Desenvolupament Sostenible.

El mar Mediterrani és un dels mars amb més 

biodiversitat, però també un dels més amenaçats 

com a conseqüència de la sobreexplotació 

pesquera, la contaminació, l’arribada d’espècies 

invasores i l’augment de la temperatura i 

l’acidificació de l’aigua a causa del canvi climàtic.

El fenomen de l’acidificació dels oceans es 

produeix degut a l’augment de diòxid de carboni a 

l’atmosfera. Els oceans absorbeixen part d’aquest 

diòxid de carboni, generat en gran mesura pels 

humans en cremar combustibles fòssils. El fet 

que el pH del mar sigui més àcid fa que moltes 

estructures de carbonat de calci es dissolguin.

L’acidificació afecta els organismes marins que 

construeixen closques o que tenen esquelets de 

carbonat de calci: això inclou els esculls de corall, 

els equinoderms, els crustacis, els mol·luscs, 

espècies de fitoplàncton, etc. Ningú sap encara 

l’abast que tindran tots aquests canvis en els 

ecosistemes marins.
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Completeu els mots encreuats amb el nom dels 

organismes que poden acabar greument afectats si 

continua augmentant l’acidesa dels nostres mars. 

 

Nota: els organismes que consten de més d’una 

paraula, s’escriuran sense espais. Totes les paraules 

s’escriuen de dalt a baix o d’esquerra a dreta.

el repte!

    Parem l’acidificació dels nostres mars: reduïm les emissions de CO2 a l’atmosfera! 
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Dia Mundial del Medi Ambient  
#diaMA
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Benvinguts a Pagès és una oportunitat per descobrir l’origen del que mengem i conèixer les persones que 
produeixen els nostres aliments. És una activitat que contribueix a reivindicar el món de la pagesia i apropar-

lo a la ciutadania.  Informa-te’n a http://benvingutsapages.cat    

109

8

7

Dia Mundial dels Oceans  
#diaoceans
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Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell 
#cancerpell
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Si te’n vas de vacances, l’app Traductor et pot ser molt pràctica! Et pots 
baixar paquets d’idiomes per fer traduccions sense necessitat d’estar 

connectat a la xarxa!

1716

15

14
Dia Mundial del Donant de Sang
#donantsang

Dia Mundial del Vent
#diamundialdelvent

Dia Mundial de la Lluita Contra  
la Desertització i la Sequera 
#desertificacio #sequera
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Ara que ve l’estiu, hi ha diverses  apps en què pots consultar l’estat de les platges. A Infoplatges podràs 
consultar l’estat de les 39 platges metropolitanes abans de posar-hi el peus. I a PlatgesCat hi trobaràs 

informació (qualitat de l’aigua, presència de meduses, estat de la mar, etc.) de prop de 300 platges catalanes. 

2423

22

21
Dia Mundial de la Música
#diamusica

Sant 
Joan
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Dia Internacional de la Lluita Contra  
l’Abús i el Tràfic Il·lícit de Drogues
#drogues
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Saps diferenciar una notícia real d’una de falsa a internet? Un estudi afirma que més del 80 % dels adolescents no saben 
distingir entre una notícia i un article patrocinat! Qüestiona’t sempre la fiabilitat de la informació que circula per les xarxes, 

busca’n la font original, esbrina més coses abans de quedar-te amb el titular! Activa el teu esperit crític!

130

29

28
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Formes vives!

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 15 consisteix a fer valer els 

ecosistemes i la diversitat biològica. En aquesta activitat volem que mireu de prop 

la natura que us envolta i us deixeu meravellar per les seves formes.

Us heu preguntat mai per què una forma, una dimensió, és com és i no de qualsevol 

altra manera? Com és que hi ha formes que són més freqüents que d’altres? 

Esferes, fractals, hèlixs, hexàgons... són formes que trobem sovint en la natura 

representades de múltiples maneres.

Les branques d’un arbre, les seves arrels, el nostre sistema circulatori, el sistema 

nerviós, etc. s’organitzen de forma fractal. Aquesta manera d’estructurar-se 

permet arribar a tot arreu, accedir a tots els racons de l’espai, i així poder captar o 

intercanviar materials.

Una altra forma molt comuna a la natura són les esferes. Un exemple d’organitzar-

se formant esferes són els ous i molts tipus de postes d’animals, i és que les 

esferes protegeixen!  

Les formes existents a la natura són el resultat de la combinació de les lleis 

fisicoquímiques que fan que emergeixin les formes i de milions d’anys d’evolució 

que permeten que algunes perdurin. La selecció natural afavoreix unes formes i les 

fa evolucionar, i n’extingeix d’altres.    
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el repte!

Esbrineu i relacioneu de quins organismes formen part les formes següents.

Tingueu els ulls ben oberts! Busqueu formes que us cridin l’atenció en la natura i fotografieu-les! 

Envieu-nos les imatges a  agendaescolar@diba.cat, i les compartirem al web de l’agenda escolar. Entre 

tots podrem intentar esbrinar la raó de les formes que ens envolten. 

1.

2. 5.

3.

6.

4.

7.

a.

b. e.

c. f.

d. g.



120

Catalunya 

Caus i esplais

Els caus i esplais formen part d’un moviment 

educatiu mundial de gent jove per a gent 

jove. Els caus i esplais són associacions de 

base voluntària obertes a tothom, en què es 

proporciona educació en el lleure a totes les 

persones que tinguin ganes de formar-ne part.

Els caus i esplais promouen el desenvolupament 

de persones actives i compromeses amb la 

societat, i tenen com a missió principal deixar el 

món millor de com l’han trobat.

Com ja s’ha vist al llarg d’aquesta agenda, els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

de les Nacions Unides cal implementar-los 

localment: és en l’àmbit local on s’ha de 

combatre la desigualtat, on es proporcionen 

els serveis d’educació, on s’han de protegir els 

ecosistemes...I és que només actuant localment, 

produirem un canvi global.

Per això és important posar de manifest la feina 

entusiasta i desinteressada que es fa en caus 

i esplais: una feina que contribueix en part a 

l’assoliment d’aquests objectius. En els caus i 

esplais es fomenten valors com el respecte per 

la diferència, la iniciativa, la convivència, l’estima 

per l’entorn, la participació, la generositat, el 

compromís amb els altres... Amb uns valors com 

aquests ben assentats en els fonaments de la 

nostra societat segur que podrem tirar endavant 

els ambiciosos Objectius de Desenvolupament 

Sostenible!  

Trobeu la vostra entitat d’educació en el lleure a: 

https://goo.gl/d0yPBC  !
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Osca 

El Projecte de Conservació AVIN vol protegir les 

espècies d’orenetes i falciots als pobles. Aquest 

projecte va sorgir arran de la proposta d’Aitor 

Mora, un jove de 18 anys de Binèfar, membre 

de la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO/

Birdlife), preocupat per la disminució d’aquests 

ocells en medis agrícoles i urbans (es calcula 

que la població d’orenetes ha disminuït un 30 % 

en l’última dècada). El jove ha demostrat que és 

possible sumar forces per preservar la natura.

El projecte té quatre línies d’actuació:

1. Evitar la destrucció dels nius.

2.  Proporcionar a aquestes espècies llocs 

adequats per niar i, així, afavorir-ne la 

reproducció.

3. Fer un seguiment de les poblacions.

4. Recuperar i alliberar pollets caiguts.

Des que es va iniciar el projecte l’any 2015 s’han 

dut a terme diverses accions, moltes de les quals 

han tingut molt d’èxit:

•  La realització d’un gran treball de difusió en 

ciutats com Saragossa, on es va deixar una 

carta informativa en pràcticament tots els 

edificis que tenien nius.

•  L’Ajuntament de Binèfar (Osca) va editar i 

repartir mil fulletons al poble i va oferir xerrades 

durant la Setmana de la Sostenibilitat.

•  Es van impartir xerrades en escoles d’educació 

primària i es va col·laborar amb l’IES Sierra de 

San Quílez de Binèfar per elaborar un projecte de 

fabricació de caixes niu per a falciots.

•  Es va aconseguir que una empresa instal·lés 

quatre nius d’oreneta cuablanca, després que 

fossin destruïts per unes obres de rehabilitació.

•  Es van acabar els primers censos d’oreneta 

cuablanca a la comarca de la Llitera (2.966 

parelles el 2016) i a la ciutat autònoma de Ceuta 

(unes 50 parelles).

Projecte AVIN:  

conservar les orenetes i falciots (aus insectívores)

Si voleu conèixer en profunditat el projecte o, fins i tot, participar-hi podeu consultar el web: 

https://www.facebook.com/proyectoavin
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Dia Internacional de les Cooperatives #diacooperatives

Dia Mundial de la Població #diapoblacio

Dia Internacional per a la Defensa dels Manglars #manglars
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Dia Mundial de les Persones Indígenes al Món  #indigenesDi

Sant Llorenç #santllorenç

Dia Internacional de la Joventut #diajoventut

Dia Internacional de l’Assistència Humanitària #diaassistencia

30

31
Dia Internacional de la Solidaritat #solidaritat

Dia Mundial de l’Orangutan #diaorangutan
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DIADES 
INTERNACIONALS I 
D’INTERÈS AMBIENTAL  
PRIMER TRIMESTRE

SETEMBRE

16 de setembre 
Dia Internacional per  
a la Protecció de la Capa d’Ozó 
#capaozo #diaozo

El 1994, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va proclamar el 16 
de setembre Dia Internacional de 
la Preservació de la Capa d’Ozó, en 
commemoració del dia en què, el 1987, 
es va firmar el Protocol de Mont-real 
relatiu a les substàncies que danyen 
la capa d’ozó. D’aquesta manera es 
convida els estats a dedicar aquest 
dia a la promoció, en el pla nacional, 
d’activitats que corresponguin als 
objectius del Protocol de Mont-real per 
protegir la capa d’ozó.  

21 de setembre 
Dia Internacional de la Pau 
#diapau

Des del 28 de setembre del 2001 aquest 
dia s’observa com un dia de cessació 
del foc i de la no-violència en l’àmbit 
mundial, perquè totes les nacions i 
pobles se sentin motivats a suprimir les 
hostilitats i fomentar la pau.  

22 de setembre 
Dia Europeu Sense Cotxes 
#sensecotxes 
#diasensecotxes

Aquesta diada neix amb l’objectiu 
de conscienciar els ciutadans sobre 
la contribució del trànsit privat 
a les emissions dels gasos amb 
efecte d’hivernacle. Els cotxes són 
responsables del canvi climàtic, alhora 
que contribueixen a disminuir la qualitat 
de vida pel soroll i la contaminació 
odorífera que suposen. Més de 200 
ciutats espanyoles, en què habiten uns 
17 milions de persones, participen en 
aquesta iniciativa europea. Avui, si heu 
de desplaçar-vos no utilitzeu el cotxe!

29 de setembre 
 Dia Mundial del Cor 
#diamundialcor

Avui se celebra a tot el món el Dia 
Mundial del Cor, amb l’objectiu de 
sensibilitzar i promoure l’adopció de 
mesures preventives que disminueixin 
les malalties cardiovasculars, en 
particular, les cardiopaties i els 

accidents cerebrovasculars, principals 
causes de mort a tot el món. 

29 de setembre  
Dia Internacional de les 
Persones Sordes  
#sordesa

La sordesa és la deficiència sensorial 
més freqüent i sovint és causa de 
discapacitat. El nombre de casos 
va en augment, sobretot als països 
desenvolupats. Els sorolls forts i 
continuats contribueixen a la seva 
aparició. Amb aquest dia es vol 
conscienciar de la necessitat de tenir 
cura de l’oïda per prevenir possibles 
trastorns auditius en un futur, així com 
de seguir avançant en l’àmbit de la 
investigació i la recerca.    

OCTUBRE

1 d’octubre 
Dia Internacional de la Gent Gran 
#gentgran

L’Assemblea General de les Nacions 
Unides, en designar el dia 1 d’octubre Dia 
Internacional de la Gent Gran, sol·licitava 
contribucions per a projectes en benefici 
de les persones grans en països en vies 
de desenvolupament. El 1992 també 
es van aprovar un conjunt d’objectius 
mundials sobre l’envelliment per a l’any 
2001 com a estratègia pràctica que 
els països podien aplicar per satisfer 
les necessitats de les persones d’edat 
avançada.  

1 d’octubre 
Dia Mundial dels Ocells
#diaocells

El primer cap de setmana d’octubre se 
celebra, arreu del món, el Dia Mundial 
dels Ocells. Us convidem a participar en 
alguna de les activitats que s’organitzen 
arreu de Catalunya, totes, obertes a 
tots els públics, com són: observació 
d’ocells i d’ocells marins, anellament i 
alliberament de fauna.

2 d’octubre 
Dia Mundial de l’Hàbitat 
#habitat #diahabitat

Donada la importància de l’hàbitat en el 
creixement de la població i les condicions 
del medi en què vivim, l’Assemblea 
General de l’ONU va decidir, el 1985, 
escollir el primer dilluns d’octubre com 
a dia per celebrar el Dia Mundial de 
l’Hàbitat, el qual va començar a celebrar-
se a partir del 1986. En aquest sentit, 
va crear una agència especialitzada en 
la gestió i el desenvolupament integral 

dels assentaments humans, la CNUAH. 
Aquest dia, doncs, neix amb la intenció 
de propiciar una reflexió sobre la millora 
de la qualitat de vida a les ciutats per a 
les persones que hi viuen, tant en països 
desenvolupats com en els que estan en 
vies de desenvolupament.  

4 d’octubre 
Dia Mundial dels Animals 
#diaanimals

El Dia Mundial dels Animals va ser 
instituït l’any 1929 per iniciativa de 
l’Organització Mundial de Protecció 
Animal, en commemoració a sant 
Francesc d’Assís, considerat la primera 
persona que va concebre’s a si mateix en 
relació a totes les coses creades, basant-
se en la filosofia que tots els éssers vius 
«som criatures de Déu, incloent-hi tota la 
realitat animada i inanimada», i per això 
mereixen el nostre respecte i estimació.

4 d’octubre 
Dia d’Anar a Peu a l’Escola 
#walktoschoolday 
#anarapeuescola

Amb el dia i la setmana d’anar a peu a 
l’escola (Walk to School Day i Walk to 
School Week), una iniciativa sorgida 
al Regne Unit el 1994 que s’ha estès a 
diversos països de tots els continents, 
es pretén promoure els desplaçaments a 
peu cap a l’escola, encoratjant els pares 
perquè acompanyin els fills a peu a 
l’escola i aconseguir, d’aquesta manera, 
desincentivar l’ús de l’automòbil. 

5 d’octubre 
Dia Mundial dels Professors 
#diaprofessors

Aquest dia va ser escollit per la Unesco 
(l’Agència de les Nacions Unides per la 
Cultura i l’Educació)  per reconèixer la 
tasca que els mestres d’arreu del món 
duen a terme diàriament. Des del 1993 
se celebra aquest dia, en què es pretén 
fer notar el greu deteriorament de les 
condicions de treball de molts docents.  

9 d’octubre 
Dia Mundial de la Vista
#vista

Es calcula que 180 milions de persones 
arreu del món tenen algun tipus de 
discapacitat visual. Aproximadament 
el 80 % dels casos de ceguesa són 
evitables, ja sigui perquè són el resultat 
d’afeccions que es podien preveure 
(20x %), ja sigui perquè poden tractar-
se (60 %). Amb aquest dia es pretén 
sensibilitzar la gent sobre la importància 
de la prevenció i el tractament de la 
pèrdua de visió.  
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13 d’octubre 
Dia Internacional per a la  
Reducció de Desastres Naturals  
#desastres #diadesastres

Cada dia que passa la vulnerabilitat 
dels grups humans augmenta 
considerablement. Sentim, cada cop 
amb més freqüència, notícies que ens 
expliquen com un poble ha estat arrasat 
per aigües torrencials o com una zona 
es veu sotmesa a un desastre provocat 
pels moviments sísmics. A més, els 
costos econòmics que implica pal·liar els 
danys causats pels desastres naturals 
són molt elevats. Per aquest motiu 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va designar el 13 d’octubre com 
el Dia Internacional per a la Reducció 
dels Desastres Naturals. 

16 d’octubre 
Dia Mundial de l’Alimentació 
#sobiraniaalimentaria

Prop de 800 milions de persones 
que viuen en països en vies de 
desenvolupament i uns 34 milions de 
persones més que viuen en països 
industrialitzats no tenen prou aliments. 
Coincidint amb un dels objectius de 
l’ONU (eliminar la fam al món), el 16 
d’octubre del 1945 es va establir 
l’Organització de les Nacions Unides per 
a l’Agricultura i l’Alimentació i des del 
1981 es considera aquesta data com 
a Dia Mundial de l’Alimentació. El seu 
objectiu és conscienciar la gent respecte 
a la importància de l’alimentació en 
la salut de les persones,  difonent la 
situació en què viuen moltes persones 
del Tercer Món, especialment en el que 
fa referència als problemes que tenen 
per la manca d’aliments. 

17 d’octubre  
Dia Internacional per a  
l’Erradicació de la Pobresa 
#pobresa

El 1992, l’Assemblea General de l’ONU va 
declarar el 17 d’octubre Dia Internacional 
per a l’Erradicació de la Pobresa, amb 
l’objectiu de crear consciència de la 
importància d’erradicar la pobresa i 
la indigència en tots els països, en 
particular, en els que estan en vies de 
desenvolupament.

24 d’octubre 
Dia Mundial d’Informació  
Sobre el Desenvolupament 
#desenvolupament

L’Assemblea General de les Nacions 
Unides va instituir aquest dia per centrar 
l’atenció mundial sobre els problemes 
i les necessitats de desenvolupament, 
per enfortir la cooperació internacional 

per resoldre’ls. El fet que l’opinió pública, 
especialment la gent jove, estigui més 
informada i es mobilitzi serà un factor 
important per assolir un coneixement 
més ampli dels problemes generals de 
desenvolupament, cosa que és d’esperar 
que repercuteixi en un augment de la 
cooperació internacional en aquest 
sentit.  

31 d’octubre 
Dia Universal de l’Estalvi 
#diaestalvi

Amb la finalitat de fomentar l’estalvi, 
el Congrés Internacional de l’Estalvi 
va establir en aquesta data el Dia 
Universal de l’Estalvi, un terme que porta 
associades connotacions no només 
econòmiques sinó també ambientals. 
I és que sovint l’estalvi en l’àmbit 
ambiental suposa, també, un estalvi en 
l’àmbit domèstic. 

NOVEMBRE  

 6 de novembre 
Dia Internacional per a la 
Prevenció de l’Explotació del 
Medi Ambient en la Guerra i els 
Conflictes Armats 
#conflictesimediambient

Aquest dia va ser inclòs en el calendari 
de les Nacions Unides el 2001, a 
petició de Kuwait, en record de la difícil 
experiència per la qual va passar fa 
uns quants anys, quan la regió va ser 
testimoni de conflictes militars i de 
guerres, de conseqüències funestes 
per a les persones i també per al medi 
ambient. En la guerra del Golf, el 1991, 
les tropes iraquianes van destruir 
milers de pous de petroli a Kuwait, i 
el combustible va bullir al desert o va 
arribar al mar, fet que va posar fi a la 
pesca i va destruir l’ecosistema. 

10 de novembre 
 Dia Mundial de la Ciència al 
Servei de la Pau i el 
Desenvolupament  
#diaciencia

Aquest dia neix amb la intenció de 
renovar el compromís de la ciència 
com a promotora de la pau i el 
desenvolupament, posant un èmfasi 
especial al seu ús responsable en 
benefici de les societats i, en particular, 
a favor de l’erradicació de la pobresa 
i de la seguretat humana. Alhora, 
pretén sensibilitzar la població de la 
importància de la ciència, pal·liant 
els buits existents entre la ciència i la 
societat. 

11 de novembre 
Sant Martí 
#estiuet

Diu la cultura popular que entre finals 
d’estiu i el començament de la tardor, 
al voltant de Sant Martí, la temperatura 
augmenta per sobre dels valors dels dies 
anteriors. Aquest fenomen atmosfèric 
que té lloc cada any s’anomena estiuet 
de Sant Martí. 

14 de novembre 
Dia Mundial de la Diabetis 
#diadiabetis

El Dia Mundial de la Diabetis va néixer 
com a resposta al gran augment de 
diagnòstics d’aquesta malaltia. El seu 
objectiu és educar per prevenir-la o bé 
per saber-la gestionar correctament. 
L’augment desmesurat de la ingesta 
de sucres és una de les causes 
principals de l’augment de diagnòstics 
d’un tipus concret de diabetis. Es va 
escollir aquesta data perquè aquest 
dia va néixer un dels descobridors de 
la insulina, la qual ha permès que la 
diabetis passés de ser una malaltia 
mortal a una malaltia controlable.

16 de novembre 
Dia Internacional  
per la Tolerància  
#tolerancia

En el món actual són contínues les 
manifestacions d’intolerància. Cal 
progressar cap a una comprensió 
universal, malgrat segueixen existint 
entre nosaltres intoleràncies de tota 
mena que alimenten l’odi i fins i tot el 
vessament de sang entre les persones 
o comunitats. El 16 de novembre del 
1995, els estats membres de la Unesco 
van aprovar la Declaració de Principis 
sobre la Tolerància i el Seguiment 
de l’Any de les Nacions Unides per la 
Tolerància. Cal que ens comprometem 
amb una tolerància activa que permeti 
als éssers humans acceptar-se, 
respectar-se i viure en pau els uns amb 
els altres. Aquest és un bon dia per 
començar a ser més tolerants!

20 de novembre 
Dia Mundial de la Infància 
#Infància

Diàriament es violen els drets de milions 
de nens i nenes de tot el món. El 1956, 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va recomanar que s’instituís 
en tots els països un dia universal 
del nen, per fomentar la fraternitat i 
la comprensió entre els nens i nenes 
d’arreu del món i destinar-lo a activitats 
per promoure’n el benestar.
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Del 18 al 26 de novembre  
Setmana Europea  
 de Prevenció de Residus 
#EWWRCat #prevencio

Durant aquesta setmana se celebra la 
Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus. Es tracta d’un esdeveniment 
clau per difondre el concepte de la 
prevenció de residus i evidenciar el 
seu impacte en el medi ambient i 
en la lluita contra el canvi climàtic. 
Al llarg de la setmana es realitzen 
accions arreu d’Europa organitzades 
per diversos actors —administracions 
públiques, xarxes associatives, escoles, 
universitats, empreses, ONG, etc.— i 
adreçades a diversos tipus de públic. 

25 de novembre 
Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència  
Contra la Dona 
#violenciadona

Entre un 25 % i 75 % de les dones (segons 
cada país) són maltractades físicament 
en les seves llars. A Espanya cada 
setmana mor una dona com a víctima 
de la violència domèstica, assassinada 
pel seu marit, company o parella, i 600 
dones espanyoles confessen haver 
patit maltractaments algun cop en la 
seva vida. La sol·licitud per establir 
el Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència Contra la Dona va ser 
presentada a l’ONU per la República 
Dominicana el 1999 amb el suport de 
més de 60 governs. El seu objectiu és 
conscienciar els governs i la comunitat 
internacional de la necessitat de dur a 
terme accions concretes per posar fi a la 
violència contra les dones. 

25 de novembre 
Dia Sense Compres 
#diasensecompres

Aquest dia, que se celebra l’últim 
dissabte de novembre, és una jornada 
impulsada per Ecologistes en Acció que 
neix amb la intenció de sensibilitzar 
i reflexionar sobre la societat de 
sobreproducció i sobreconsum en què 
ens trobem immersos. La proposta 
consisteix a abstenir-se de comprar 
durant aquest dia i, així, fugir del corrent 
consumista que les empreses i els 
publicistes intenten imposar tant per 
Nadal com la resta de l’any.  

DESEMBRE

1 de desembre 
 Dia Mundial  
de la Lluita Contra la Sida 
#diacontralasida

La sida va aparèixer al voltant dels 

anys vuitanta. Segons l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU) actualment 
en el món hi ha més de 36 milions de 
persones que conviuen amb el virus. 
El 70 % viu a l’Àfrica Subsahariana i 
la majoria són nens, nenes i dones. 
El 1988, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va manifestar la seva 
profunda preocupació pel fet que la 
síndrome d’immunodeficiència adquirida 
(sida) hagués adquirit proporcions 
d’epidèmia. 

3 de desembre  
Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat 
#discapacitat

Actualment hi ha més de 500 milions 
de persones al món (aproximadament 
el 10 % de la població mundial) que 
pateixen alguna discapacitat de tipus 
física , mental o sensorial, i es calcula 
que 8 de cada 10 viuen en països en 
vies de desenvolupament. Aquest 
dia neix amb l’objectiu de fomentar la 
integració en la societat de les persones 
amb discapacitat promovent la igualtat 
d’oportunitats.

5 de desembre 
 Dia Mundial del Sòl 
#diamundialsol

El sòl és de gran importància per a la 
vida. Només el 29 % del sòl és terra i 
aquesta part és la que sustenta els 
més de set mil milions de persones 
que habitem la Terra, juntament amb 
la resta d’espècies. Aquest dia ens 
recorda la importància de preservar 
la terra i apostar per polítiques de 
desenvolupament sostenible que no la 
malmetin. 

5 de desembre 
Dia Internacional dels 
Voluntaris pel 
Desenvolupament  
Econòmic i Social  
#voluntaris

Cada dia, en molts llocs del planeta, 
milions de dones, homes i joves d’arreu 
del món ofereixen a diari, de manera 
desinteressada, la seva feina, el seu 
temps i la seva capacitat d’ajudar els 
altres. Aquesta diada neix amb l’objectiu 
de promoure el reconeixement i la 
incentivació del voluntariat.  

10 de desembre 
Dia dels Drets Humans 
#dretshumans

La celebració d’aquest dia té el seu 
origen en l’any 1950. D’aquesta 
manera es commemora l’aprovació per 
l’Assemblea General de les Nacions 

Unides de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, el 1948. Motivats per les 
atrocitats comeses durant la Segona 
Guerra Mundial, tots els països van 
prendre la decisió de crear un codi moral, 
ètic i, sobretot, jurídic que emparés el 
que des de la Revolució Francesa es 
reconeixia com els drets dels homes. 

11 de desembre  
Dia Internacional  
de les Muntanyes 
#muntanyes #diamuntanyes

Aquest dia, designat per l’ONU l’any 
2003, té com a objectiu conscienciar 
sobre la importància de les muntanyes 
per a la vida i per al desenvolupament 
sostenible. D’altra banda, també és una 
bona oportunitat per promoure la creació 
d’aliances amb la finalitat d’introduir 
millores a les muntanyes i a les terres 
altes del món. 

DIADES 
INTERNACIONALS I 
D’INTERÈS AMBIENTAL  
SEGON TRIMESTRE

GENER

26 de gener 
Dia Mundial de l’Educació 
Ambiental 
#educacioambiental

Es considera que la primera 
recomanació oficial internacional 
que postula la necessitat d’utilitzar 
l’eina educativa com a resposta a la 
problemàtica ambiental és la Declaració 
sobre el Medi Humà, document final de 
la Conferència de Nacions Unides sobre 
el Medi Humà celebrada a la ciutat sueca 
d’Estocolm del 5 al 16 de juny del 1972. 
El document proposa com a objectiu de 
l’educació ambiental: «Que la població 
mundial prengui consciència del medi 
ambient i s’interessi per ell i pels 
problemes relacionats, i que disposi dels 
coneixements, les actituds, les aptituds, 
la motivació i el desig necessaris per 
treballar individualment i col·lectivament 
en la recerca de solucions als problemes 
actuals i per prevenir els que puguin 
aparèixer d’ara endavant».

28 de gener  
Dia Mundial de la Reducció  
de les Emissions de CO2 
#emissionsdeco2 
#emissionsco2

Aquest dia va ser designat per 
l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) com el dia de l’any per crear 
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consciència i sensibilitzar els habitants 
del nostre planeta sobre el canvi climàtic 
i els impactes que ocasiona. 

30 de gener  
Dia Escolar de la  
No-violència i la Pau 
#noviolencia

El Dia Escolar de la No-violència i la 
Pau (DENIP), conegut també com 
Dia Mundial o Internacional de la No-
violència i la Pau, va ser fundat l’any 
1964 pel poeta i educador mallorquí 
Llorenç Vidal i Vidal, i és una iniciativa 
difosa internacionalment. Propugna una 
educació permanent en la concòrdia, la 
tolerància, la solidaritat, el respecte als 
drets humans, la no-violència i la pau. El 
seu missatge bàsic diu: «Amor universal, 
no-violència i pau. L’amor universal és 
millor que l’egoisme, la no-violència és 
millor que la violència i la pau és millor 
que la guerra» . Es practica a escoles de 
tot el món els dies 30 de gener i propers 
(coincidint amb l’aniversari de la mort 
de M. Gandhi). Als països amb calendaris 
escolars propis de l’hemisferi sud, pot 
commemorar-se el 30 de març i dies 
immediats.  

FEBRER

2 de febrer 
 Dia Internacional dels 
Aiguamolls 
#aiguamolls #diaaiguamolls

El dia 2 de febrer del 1971 es va signar 
a Ramsar (Iran) un tractat internacional 
per la conservació d’aiguamolls i zones 
humides. Des de l’any 1997 el dia 2 
de febrer de cada any es commemora 
aquest tractat amb diferents activitats 
arreu dels països signants, i ens recorda 
la importància d’aquests ecosistemes, 
que cobreixen un 4 % de la superfície de 
la Terra i que són un dels més productius 
des del punt de vista biològic, per la 
biodiversitat que acullen. 

4 de febrer 
Dia Internacional  
Contra el Càncer 
#diacancer

El càncer és una de les principals 
causes de mort en tot el món. Per 
això, l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) promou mitjans per prevenir-lo 
i augmentar la qualitat de vida dels 
malalts. S’estima que un 40 % dels 
càncers podrien evitar-se amb un estil 
de vida saludable: no consumint tabac, 
fent exercici regularment i amb una dieta 
equilibrada. 

11 de febrer 
Dia Mundial del Malalt 
#diamalalt

Amb aquest dia, que se celebra des 
del 1992, es pretén tenir en especial 
consideració els que pateixen com a 
conseqüència de malalties diverses. A 
més, és una oportunitat per expressar 
gratitud pel personal que dedica el seu 
temps a l’atenció dels malalts. 

11 de febrer  
Dia Internacional de  
 la Dona i la Nena en la Ciència
#diadonaciencia

Aquest dia difon el compromís de la 
societat a l’hora d’aconseguir que dones 
i nenes tinguin accés i participació 
plena i equitativa dins la ciència. 
Perquè cal posar fi als prejudicis i els 
estereotips discriminatoris, i cal oferir 
a nenes i dones l’oportunitat de millorar 
les seves perspectives de carrera i 
desenvolupament professional a llarg 
termini. 

14 de febrer 
Dia Europeu de la Salut Sexual 
#salutsexual

Aquest dia neix amb la intenció de 
fomentar unes pràctiques sexuals 
segures i respectuoses per a totes les 
persones. Per aconseguir una bona salut 
sexual, és molt important que els drets 
sexuals de tothom siguin respectats i 
protegits.

14 de febrer 
Dia de l’Energia 
#energiasostenible #energia

Aquest dia té com a objectiu augmentar 
la consciència pública sobre qüestions 
com l’eficiència energètica, l’ús de fonts 
d’energia renovables i els vincles entre 
energia i canvi climàtic. Participeu en 
alguna de les activitats que, de segur, es 
realitzen al vostre municipi o en pobles i 
ciutats propers! 

21 de febrer  
Dia Internacional  
de la Llengua Materna 
#llenguamaterna

Aquest dia va ser aprovat a la 
Conferència General de la Unesco el 
novembre del 1999. Està destinat 
a difondre la importància del 
reconeixement i la pràctica de les 
llengües maternes del món, sobretot de 
les que són minoritàries, moltes de les 
quals estan en perill d’extinció. 

27 de febrer  
Dia Internacional de l’Os Polar 
#ospolar

L’os polar és probablement el símbol 
més emblemàtic d’un dels efectes del 
canvi climàtic: l’extinció d’espècies. El 
dia d’avui ens convida a reflexionar sobre 
la cada cop més crítica situació de l’Àrtic, 
que es va fonent any rere any com a 
conseqüència del canvi climàtic d’origen 
antròpic, i de les espècies vinculades a 
aquest hàbitat. De tots depèn contribuir, 
o no, a la seva desaparició. Estalviant 
energia, reduint el consum, reciclant... 
els ajudarem a viure! 

MARÇ

3 de març  
Dia Mundial de la Natura 
#diadelanatura #natura

Un dia que ens recorda la importància de 
la flora i la fauna i el seu valor ecològic, 
paisatgístic, genètic, social, científic, 
econòmic i educatiu, entre d’altres. 

5 de març 
Dia Mundial de l’Eficiència 
Energètica 
#eficienciaenergetica

Una data que ens convida a reflexionar 
sobre els usos que donem a l’energia i a 
fer-ho de manera més eficient.    

8 de març 
Dia de la Dona Treballadora 
#donatreballadora

Es va triar aquesta data per commemorar 
la mort, el 1911, de 140 treballadores que 
feien vaga en una indústria tèxtil a Nova 
York quan el patró va calar foc a la fàbrica. 
És un diada tradicionalment aprofitada 
per reivindicar el feminisme, que recorda 
la llarga lluita de les dones per la igualtat, 
i s’intenta sensibilitzar els governs i els 
ciutadans per posar fi a la discriminació 
de gènere i assolir el respecte ple dels 
drets de les dones. 

14 de març  
Dia Europeu per a la Prevenció 
del Risc Cardiovascular 
#risccardio

Les malalties cardiovasculars són la 
principal causa de mort a Espanya. 
Aquest dia, que va celebrar-se per 
primer cop l’any 2006, té com a 
objectiu sensibilitzar la població sobre 
la importància de la prevenció de les 
malalties cardiovasculars mitjançant 
el control dels factors de risc, com 
l’obesitat i les dietes desequilibrades, 
el sedentarisme, el tabaquisme, la 
hipertensió, etc. 
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15 de març  
Dia Mundial dels Drets del 
Consumidor  
#consum

En la lliure economia de mercat, l’individu 
ha de posseir una formació adequada 
a l’hora d’exercir els seus drets com a 
consumidor. Aquest dia ens recorda que 
és necessari que el consumidor tingui 
més informació i educació perquè tingui 
un paper rellevant en una economia de 
mercat: en el procés de compra, per a 
una millor distinció entre les necessitats 
reals i fictícies, creades per la societat, 
que, sovint, ens impulsa al consum 
desenfrenat. 

16 de març 
Dia Internacional del Macaco 
#diamacaco

La destrucció de l’hàbitat dels 
macacos i el seu tràfic il·legal fan que 
aquesta espècie de primat estigui en 
perill d’extinció. Molts són venuts de 
forma il·legal a Europa com a animals 
de companyia i més endavant són 
abandonats en gàbies perquè no es 
comporten com a tals, fet que els 
condemna a una vida solitària i mancada 
d’estímuls, tot el contrari de com viuen 
en llibertat. Això causa l’aparició de 
comportaments anòmals, i molts fins i 
tot s’autolesionen.

19 de març 
 Sant Josep 
#santjosep

La festivitat de Sant Josep és el dia 
en què es fa la crema. El seu origen 
es remunta al segle XVIII, en què, a 
conseqüència de la cria del bestiar, per 
aquestes dates la llet de vaques i ovelles 
començava a ser abundant.

20 de març  
Dia Sense Carn 
#diasensecarn

Cada 20 de març se celebra el Dia Sense 
Carn. Un dia per reflexionar sobre tot el 
que suposa mantenir una dieta basada 
en la carn i els seus efectes per a la salut, 
per al medi ambient... 

21 de març 
Dia Internacional dels Boscos 
#diadelsboscos #boscos

Un dia que neix amb la finalitat de 
celebrar la importància dels boscos i 
de la necessitat de preservar-los com a 
pulmons per a la humanitat.

21 de març  
Dia Internacional de 
l’Eliminació de la  
Discriminació Racial  
#discriminacioracial

El 21 de març del 1960 la policia va 
disparar contra una manifestació 
pacífica que tenia lloc a Sharpeville 
(Sud-àfrica) per protestar contra les lleis 
de l’apartheid. El 1966 es va proclamar 
aquest dia internacional per demanar a 
la comunitat internacional que sumés 
esforços per eliminar totes les formes de 
discriminació racial. 

22 de març 
Dia Mundial de l’Aigua 
#diaaigua

La celebració d’aquest dia va ser decidit 
per l’ONU el 1993 per sensibilitzar la 
ciutadania, els governs, les empeses, 
etc. sobre la necessitat de conservar i 
mantenir els recursos hídrics existents 
arreu del món i, així, preservar aquest 
bé tan escàs i tan preuat, fomentant 
polítiques d’estalvi i fent-ne un bon ús.  

23 de març  
Dia Meteorològic Mundial 
#meteorologia 

El temps i el clima no coneixen fronteres 
geogràfiques. Per això, l’Organització 
Meteorològica Mundial va instaurar 
aquest dia per conscienciar sobre 
la importància del clima per als 
ecosistemes i les persones, així com 
sobre les necessitats de minimitzar 
els impactes causats per les activitats 
humanes. 

DIADES 
INTERNACIONALS I 
D’INTERÈS AMBIENTAL  
TERCER TRIMESTRE

ABRIL 

7 d’abril 
Dia Mundial de la Salut 
#diasalut

Cada any, per celebrar aquest dia, 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
selecciona un nou tema d’interès 
mundial en l’àmbit de la salut pública 
per intentar promoure’n la prevenció i el 
tractament. 

16 d’abril 
Dia Mundial de la Veu 
#diaveu

Aquest dia se celebra a proposta de la 
Federació Internacional de Societats 
d’Otorrinolaringologia, amb la finalitat de 
difondre la necessitat de tenir cura de 
la veu, un element de gran importància 
com a mitjà de comunicació, instrument 
de treball i com a expressió estètica. 
Al voltant d’un 5 % de la població pateix 

algun tipus de trastorn de la veu que 
requereix atenció mèdica especialitzada, 
amb més prevalença entre els 25 i els 
45 anys. Algunes professions són més 
susceptibles a patir trastorns d’aquest 
tipus, com la dels docents. 

19 d’abril 
Dia Mundial de la Bicicleta 
#diamundialdelabicicleta

El dia 19 d’abril se celebra el Dia 
Mundial de la Bicicleta amb l’objectiu 
de promoure aquest mitjà de transport 
i cridar l’atenció sobre els drets dels 
ciclistes. Les ciutats de tot el món estan 
plenes de cotxes. El seu ús indiscriminat 
genera contaminació i crea desigualtats. 
La bicicleta és un mitjà de locomoció 
alternatiu, econòmic i ecològic, és 
beneficiós per a la salut i respectuós amb 
el medi ambient. A pedalejar! 

22 d’abril  
Dia de la Terra 
#diadelaterra

Aquest dia, que se celebra en molts 
països d’arreu del món, és una bona 
oportunitat per reflexionar i prendre 
consciència dels problemes que 
afecten el planeta en què vivim, com 
la contaminació, el canvi climàtic o la 
pèrdua de biodiversitat, entre d’altres, 
fent-nos més conscients de la necessitat 
d’emprendre mesures per mitigar-los.

23 d’abril 
Dia Mundial del Llibre 
i dels Drets d’Autor – Sant Jordi 
#santjordi 

La festa del Dia del Llibre té el seu origen a 
Catalunya. Va començar a celebrar-se el 7 
d’octubre del 1926, en commemoració del 
naixement de Miguel de Cervantes (1547-
1616), escriptor espanyol, a instàncies 
de l’escriptor i editor valencià, establert 
a Barcelona, Vicent Clavel Andrés, que ho 
va proposar a la Cambra Oficial del Llibre 
de Barcelona. L’any 1930 es va traslladar 
la data al 23 d’abril, dia de la mort de 
Cervantes. Més tard, el 1995, la Unesco 
instituïa el 23 d’abril com el Dia Mundial 
del Llibre i dels Drets d’Autor. Durant 
aquest dia, tot Catalunya es vesteix de 
roses (símbol de la diada de Sant Jordi) 
i llibres (Dia del Llibre). Així, doncs, el dia 
23 d’abril se celebra a Catalunya la diada 
de Sant Jordi i el Dia del Llibre. 

24 d’abril 
Dia Mundial de l’Animal  
de Laboratori 
#animaldelaboratori

Milions d’animals arreu del món són 
víctimes d’experiments de laboratori 
cada any. S’hi proven productes de 
cosmètica, additius alimentaris o altres 
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productes químics de la indústria 
farmacèutica, entre d’altres. Aquest 
dia ens convida a reflexionar sobre 
les alternatives que existeixen a l’ús 
d’animals d’experimentació.  

25 d’abril 
Dia Africà del Paludisme 
#malaria 

L’Assemblea General de les Nacions 
Unides va convertir el període 2001-
2010 en el decenni per assolir la 
regressió del paludisme (o malària) en 
els països en vies de desenvolupament, 
principalment a l’Àfrica. Es calcula que 
el paludisme mata uns 2,7 milions de 
persones cada any (el 90 % a l’Àfrica) i 
afecta, principalment, nens menors de 5 
anys. El paludisme mata més de 3.000 
nens africans per dia. El paludisme és 
tractable, però la majoria dels africans 
no tenen prou recursos per accedir al 
tractament. 

25 d’abril  
Dia Internacional Sense Soroll 
#diasoroll #soroll

Amb aquest dia, que se celebra l’últim 
dimecres d’abril de cada any, es pretén 
conscienciar sobre la necessitat de 
promoure la preservació de l’ambient 
acústic en l’àmbit internacional, sobre la 
bona salut auditiva i sobre les molèsties 
i efectes perjudicials que el soroll genera 
i té per a la salut. 

29 d’abril 
Dia Internacional  
de la Dansa  
#diadansa

El Comitè Internacional de Dansa de 
la Unesco va proposar aquesta data 
per commemorar el naixement de 
Jean-Georges Noverre (29 d’abril del 
1727), considerat el pare del ballet 
modern. Durant aquest dia, la dansa 
esdevé la gran protagonista, amb el 
reconeixement i el suport a l’esforç 
constant de totes les persones que fan 
que la dansa sigui un fet i no només un 
somni. Aquesta dia també és una festa 
on compartir la passió per la dansa en 
tota la seva diversitat i una ocasió per 
aproximar la dansa a tothom.

MAIG 

1 de maig 
Dia Internacional dels 
Treballadors 
#diatreballadors

És la festa reivindicativa del moviment 
obrer. Va ser establerta al Congrés Obrer 
Socialista celebrat a París el 1889. 
Actualment, gairebé a tots els països 

occidentals (els Estats Units i la Gran 
Bretanya en són excepcions notables) 
és un dia festiu i ja gairebé sense 
càrrega reivindicativa (de fet, en la 
majoria de casos, s’ha perdut el caràcter 
commemoratiu per convertir-se en una 
simple festa més del calendari).

1 de maig  
Dia Mundial de l’Asma 
#asma

Al món hi ha més de 150 milions de 
persones afectades per aquesta 
malaltia. Es calcula que, a Espanya, 
l’asma és responsable de 2,5 morts 
anuals per cada 100.000 habitants. 
Amb el Dia Mundial de l’Asma, que va ser 
instaurat per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) i que se celebra cada primer 
dimarts del mes de maig, es pretén 
conscienciar metges i pacients sobre 
la importància de seguir un tractament 
adient per controlar aquesta malaltia. 

11 de maig  
Sant Ponç 
santponç

Per Sant Ponç s’organitzen arreu de 
Catalunya tot de fires dedicades a les 
herbes remeieres i aromàtiques. La 
de Barcelona se celebra des de l’edat 
mitjana. 

12 de maig  
Dia Mundial de les Aus 
Migratòries 
#diaausmigratories @WMBD

Se celebra cada any el segon cap de 
setmana de maig per commemorar la 
importància d’aquests animals i prendre 
consciència de la necessitat d’actuar per 
protegir-los. 

14 de maig  
Dia Mundial de la Hipertensió  
#hipertensio

La hipertensió arterial constitueix 
un dels principals factors de risc de 
nombroses malalties, com l’infart de 
miocardi, els accidents cerebrovasculars 
i la insuficiència cardíaca, entre d’altres. 
Afecta més del 25 % de la població. 
Aquest dia és una oportunitat per 
proporcionar informació sobre aquest 
tema i, en concret, sobre la necessitat de 
prevenir-la. En aquest sentit, existeixen 
dues mesures bàsiques per fer-hi front: 
una alimentació adequada i equilibrada, i 
la pràctica regular d’exercici físic. 

15 de maig 
Dia Internacional de la Família 
#familia

El 1993 l’ONU va decidir que, a partir del 
1994, el 15 de maig es constituiria com 
el Dia Internacional de la Família, per 

augmentar el grau de conscienciació 
sobre els temes relacionats amb 
família aquest àmbit i per afavorir la 
capacitat institucional de les nacions per 
abordar problemes relatius a la família 
mitjançant polítiques globals. 

17 de maig 
Dia Internacional Contra 
l’Homofòbia i la Transfòbia
#homofobia 

El Dia Internacional contra l’Homofòbia 
i la Transfòbia se celebra el 17 de 
maig coincidint amb l’eliminació de 
l’homosexualitat, el 1990, de la llista 
de malalties mentals per l’Assemblea 
General de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS).  
Avui en dia, al voltant de 80 països 
d’arreu del món, criminalitzen 
l’homosexualitat i condemnen els actes 
sexuals entre persones del mateix sexe 
amb penes de presó o, fins i tot, de mort. 
Aquest dia és una crida a l’abolició de 
la discriminació basada en l’orientació 
sexual i la identitat de gènere. 

17 de maig 
Dia Mundial de les 
Telecomunicacions  
Dia d’Internet  
#diainternet

Aquest dia, i de manera anual, la Unió 
Internacional de Telecomunicacions 
commemora la fundació de l’organització 
a París el 1865. Els seus objectius 
són promoure el desenvolupament 
i el funcionament eficient de les 
instal·lacions de telecomunicacions, així 
com aconseguir que els beneficis de les 
noves tecnologies arribin a tota la gent, 
oferint assistència tècnica als països en 
vies de desenvolupament.  

17 de maig 
Dia Mundial del Reciclatge 
#joreciclo #residus #reciclatge

Cada cop que reciclem contribuïm a 
la millora del medi ambient, evitant 
l’acumulació de residus i allargant la 
vida útil dels materials. Alhora, estem 
estalviant recursos naturals, matèries 
primeres i energia, i reduint les 
emissions de CO2 que agreugen el canvi 
climàtic. 

18 de maig 
 Dia Internacional dels Museus 
#diamuseus 

«Els museus són un mitjà d’intercanvi 
cultural important, d’enriquiment de les 
cultures, des de la comprensió mútua, la 
cooperació i la pau entre els pobles». El 
Consell Internacional dels Museus 
(ICOM), des del 1977, convida els països 
a organitzar diverses activitats amb 
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motiu del Dia Internacional dels Museus, 
amb l’objectiu d’apropar les institucions 
museístiques i els professionals que hi 
treballen al públic en general, i de 
sensibilitzar els ciutadans sobre la tasca 
i els reptes que tenen els museus per 
esdevenir institucions al servei de la 
societat i el seu desenvolupament. 

21 de maig  
Dia Mundial de la Diversitat 
Cultural per al Diàleg i el 
Desenvolupament 
#dialeg

Aquesta diada va ser adoptada per 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el novembre del 1994, amb 
l’objectiu de promoure i reconèixer la 
diversitat cultural com a patrimoni de 
la humanitat i fomentar el diàleg com a 
mitjà per assolir un desenvolupament 
sostenible. 

22 de maig 
Dia Internacional  
de la Diversitat Biològica  
#biodiversitat

En l’actualitat, la gran diversitat biològica 
de la Terra està sent alterada pels éssers 
humans. Des de l’aparició de l’agricultura 
(fa aproximadament uns 10.000 anys) i 
fins la revolució industrial dels últims tres 
segles, els humans hem anat modificant 
els paisatges, a vegades, de manera 
irreversible: des de talar arbres fins a 
moure muntanyes per fer carreteres 
o construir-hi habitatges i esgotar els 
recursos pesquers, etc. Aquest dia 
neix amb la intenció de conscienciar la 
població de la importància de preservar 
la diversitat biològica, fruit de milers de 
milions d’anys d’evolució.

24 de maig  
Dia Europeu  
dels Parcs Naturals 
#parcsnaturals

Aquest dia se celebra a tot Europa per 
commemorar la creació dels primers 
parcs naturals de Suècia l’any 1909. Va 
ser impulsat per la Federació EUROPARC, 
que agrupa els parcs naturals d’Europa, 
amb l’objectiu de fomentar el suport 
públic cap a aquestes zones protegides. 

25 de maig 
 Dia de l’Àfrica  
#diaafrica

Aquest dia marca l’aniversari de la 
fundació de l’Organització de la Unitat 
Africana, la qual ha estat considerada la 
veu de l’Àfrica en l’escenari internacional i 
un intent de promoure el progrés i la pau. 

28 de maig 
Dia Nacional de la Nutrició 
#nutricio

L’obesitat constitueix un factor de risc 
per a diverses malalties. En aquest 
sentit, l’alimentació és un element 
cabdal que cal tenir en compte. A 
Espanya s’estima que 3 de cada 10 
nens i 2 de cada 10 adults presenten 
un excés de pes. D’altra banda, és un 
dels països amb un índex més elevat 
de sedentarisme, cosa que no fa 
més que agreujar el problema. El Dia 
Nacional de la Nutrició és una iniciativa 
impulsada per la Federació Espanyola 
de Societats de Nutrició, Alimentació i 
Dietètica (FESNAD), en col·laboració amb 
altres institucions i amb el suport de la 
indústria farmacèutica i alimentària. Ens 
recorda la importància d’una alimentació 
adequada per gaudir d’un bon estat de 
salut i prevenir diverses malalties. 

31 de maig 
Dia Mundial Sense Tabac 
#diasensetabac

 Cada any moren uns 5 milions de 
persones com a conseqüència del 
consum de tabac i les malalties que 
s’hi relacionen. El 30 % de les morts per 
càncer a Europa són causades pel tabac. 
Per aquest motiu, cada 31 de maig, l’OMS 
organitza el Dia Mundial Sense Tabac, una 
iniciativa destinada a recordar els grans 
perjudicis que comporta el tabac per a 
la societat (no només per als fumadors, 
sinó també per als que en respiren el 
fum), un dels problemes més greus de 
salut pública.  

 
JUNY 

5 de juny 
Dia Mundial del Medi Ambient  
#diaMA

Aquest dia va ser instituït per les 
Nacions Unides per alertar sobre la 
degradació ambiental i donar a conèixer 
les necessitats de preservar i millorar 
el medi ambient. Es va escollir aquesta 
data perquè aquest dia s’havia iniciat 
la Conferència de les Nacions Unides 
sobre el Medi Ambient Humà, celebrada a 
Estocolm el 1972, a partir de la qual es va 
crear el Programa de les Nacions Unides 
pel Medi Ambient (PNUMA). 

8 de juny 
Dia Mundial dels Oceans 
#diaoceans

Dues terceres parts de la superfície 
de la Terra estan cobertes per mars i 

oceans. Gran part de la fotosíntesi té lloc 
als oceans. Són una font de recursos: 
aliments, energia, aigua, recursos 
minerals i, per tant, per a la bona salut 
del planeta, és indispensable que els 
preservem en bon estat. 

13 de juny 
Dia Europeu de la Prevenció del 
Càncer de Pell 
#cancerpell

Segons l’OMS, cada any es produeixen 
al món 132.000 casos de melanoma 
maligne (el càncer de pell més greu), 
unes xifres que han augmentat 
considerablement els darrers anys, 
cosa que s’atribueix al desig i la moda de 
lluir una pell bronzejada. Malgrat tot, la 
mortalitat d’aquest tipus de càncer s’ha 
reduït en un 30 % gràcies al diagnòstic 
precoç. D’aquí la importància de realitzar 
revisions periòdiques, no prendre el sol 
en excés i protegir-nos adequadament de 
la radiació ultraviolada, tal com aquest 
dia ens recorda. 

14 de juny 
Dia Mundial del Donant de Sang 
#donantsang

Amb aquest dia es vol retre homenatge 
i agrair l’altruisme de tots els donants 
voluntaris de sang que ofereixen aquest 
do tant apreciat que dona la vida a 
tantes persones. Alhora s’insisteix en la 
necessitat de donar sang periòdicament 
per prevenir-ne l’eventual escassetat en 
hospitals i clíniques. 

15 de juny 
Dia Mundial del Vent 
#diamundialdelvent

Amb aquest dia es pretén donar a 
conèixer i promoure l’ús de l’energia 
eòlica. A Catalunya, existeixen diversos 
parcs eòlics (com el de les Colladetes, al 
Perelló) que realitzen activitats durant 
aquest dia i que permeten conèixer, 
de més a prop, les característiques 
d’aquesta energia renovable.  

17 de juny 
Dia Mundial de la Lluita Contra 
la Desertificació i la Sequera  
#desertificacio #sequera

El 1994, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va aprovar aquest 
dia per sensibilitzar l’opinió pública 
respecte a la necessitat de cooperar 
internacionalment per lluitar contra 
la desertificació i els efectes de la 
sequera. També per conscienciar sobre la 
necessitat de l’aplicació de la Convenció 
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de les Nacions Unides de Lluita Contra la 
Desertificació, aprovada aquell mateix 
any.  

21 de juny 
 Dia Mundial de la Música 
#diamusica

El Dia de la Música o festa de la Música 
és una festa europea i internacional que 
actualment se celebra en un centenar 
de països, cada 21 de juny, amb l’inici 
de l’estiu. Va ser Jack Lang, ministre de 
Cultura francès, qui, el 1982, va celebrar-
ne la primera edició a França. És una 
bona ocasió per donar a conèixer aquest 
llenguatge universal, que no coneix 
fronteres.  

26 de juny 
Dia Internacional de la Lluita 
Contra l’Abús i el Tràfic Il·lícit  
de Drogues 
#drogues

L’Assemblea General de les Nacions 
Unides va decidir celebrar el 26 de juny 
el Dia Internacional de la Lluita Contra 
l’Ús Indegut i el Tràfic de Drogues, com a 
forma d’expressar la voluntat de lluitar 
i cooperar en tots els àmbits per assolir 
l’objectiu d’una societat internacional 
lliure d’un ús indegut de drogues. 

JULIOL 

7de juliol  
Dia Internacional de les 
Cooperatives 
#diacooperatives

El 1994, reconeixent que les 
cooperatives s’estan convertint 
en un factor indispensable per al 
desenvolupament econòmic i social, 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va convidar els governs, 
organitzacions internacionals, 
organismes especialitzats i cooperatives 
nacionals i internacionals a celebrar 
anualment el primer dissabte de juliol, a 
partir del 1995, el Dia Internacional de les 
Cooperatives.  

11 de juliol 
 Dia Mundial de la Població 
#diapoblacio 

Amb aquest dia es pretén centrar 
l’atenció en la urgència i la importància de 
les qüestions de població, particularment 
en el context dels programes i plans 
generals de desenvolupament,  i en la 
necessitat de trobar solucions a aquests 
problemes. La població mundial no para 
de créixer. Es calcula que el 2050 hi 
haurà entre 9 i 10 milions de persones. 

26 de juliol  
Dia Internacional per a  
 la Defensa dels Manglars 
#manglars

Els manglars són uns ecosistemes de 
gran importància, tant pel seu valor 
ecològic i els seus múltiples béns i 
serveis ecosistèmics (protecció del litoral 
contra l’erosió, depuració de l’aigua, 
mitigació del canvi climàtic, bellesa, 
hàbitat de diferents espècies, etc.), 
com perquè constitueixen un hàbitat, 
un mitjà de vida i una font de cultura i 
espiritualitat de nombroses comunitats 
que en depenen. Aquest dia ens recorda 
la necessitat de preservar-los. 

AGOST

9 d’agost  
Dia Mundial de les Persones 
Indígenes al Món  
#indigenes

Amb aquesta data es pretén enfortir 
la cooperació internacional per a la 
solució dels problemes que enfronten 
les poblacions indígenes en temes 
com la cultura, l’educació, la salut, els 
drets humans, el medi ambient i el 
desenvolupament econòmic i social.  

10 d’agost 
Sant Llorenç 
#santllorenç

Cada any, pels voltants de Sant Llorenç, 
té lloc una pluja de meteors coneguda 
amb el nom de llàgrimes de Sant Llorenç 
o Perseids. És una de les pluges d’estels 
més intenses i fàcils de gaudir.

12 d’agost  
Dia Internacional de la Joventut 
#diajoventut

La joventut és font d’iniciatives, 
creativitat, força i il·lusió, però, alhora, 
també, font de problemes. Aquest dia, 
instaurat per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides, és una ocasió per 
organitzar activitats per promoure 
l’interès i la presa de consciència entre 
els joves sobre qualsevol qüestió que 
els afecti, inclosos els drets socials, 
culturals, econòmics, civils i polítics. 

19 d’agost  
Dia Internacional de  
l’Assistència Humanitària 
#diaassistencia

Aquest dia ens ofereix una ocasió per 
retre homenatge a tots els homes i dones 
que arrisquen i dediquen la seva vida pel 
bé d’altres persones que es troben en 
situacions crítiques i d’emergència (per 
causa de guerres, desastres naturals, 

etc.), molts cops fins i tot posant en perill 
la seva vida. 

19 d’agost 
Dia Mundial de l’Orangutan 
#diaorangutan
 La meitat dels orangutans de 

l’illa de Borneo i el 80 % dels procedents 
de la de Sumatra han desaparegut 
durant les últimes dècades, segons 
dades de la Llista Vermella d’Espècies 
Amenaçades de la Unió Internacional per 
la Conservació de la Naturalesa (UICN). 
Un de cada dos productes d’alimentació o 
cosmètica que trobem als supermercats 
conté oli de palma o algun dels seus 
derivats. Les plantacions de palma són 
la principal causa de desforestació a 
Indonèsia, l’únic lloc del món on encara 
podem trobar orangutans en llibertat.   

31 d’agost   
Dia Internacional de la 
Solidaritat 
 #solidaritat

Actualment, la paraula solidaritat és 
utilitzada amb fins molt diversos i se la 
considera un dels valors fonamentals per 
a les relacions internacionals del segle 
XXI. Les Nacions Unides han acordat que 
els problemes mundials han d’abordar-se 
de manera que els costos i les càrregues 
es distribueixin amb justícia, d’acord 
amb els principis fonamentals d’equitat 
i justícia social i que els que els pateixen 
mereixen l’ajuda dels més beneficiats. 
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:

Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:

Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores

El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:
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Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores

El/la Sr./Sra.:
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Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:

Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:

Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:

Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores

El/la Sr./Sra.:
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:

Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:

Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores

El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:
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Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:

Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores
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El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:

Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:

Si no és possible assistir a la cita proposada, podeu trucar-nos al telèfon: de  hores a hores

El/la Sr./Sra.:

Sol·licita mantenir una entrevista amb el/la Sr./Sra.:

Per parlar de:

Dia: Hora: Lloc:

Signatura pare/mare/tutor/tutora:  Signatura professor/a:
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Aquesta agenda és respectuosa amb el medi ambient. 

Està feta amb paper reciclat i no utilitza espiral de plàstic ni metall, 

perquè un cop ja no l’hàgiu de fer servir la pugueu llençar 

al contenidor selectiu de paper, per ser reciclada.

Aquesta agenda s’ha imprès en paper 100 % reciclat. Segons el fabricant, comporta una reducció 

de l’impacte ambiental respecte a la impressió amb un paper no reciclat de:

21.087 kg
d’escombraries

49.854 km
de viatge en un cotxe 
europeu estàndard

64.586 kwh
d’energia

4.986 kg
de CO2

528.717 l
d’aigua

34.260 kg
de fusta


